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ABSTRAKT 

Den här studien syftar till att undersöka hur barn ser på konflikter i förskolan. Om 

barnen känner att de kan hantera konflikter själva eller om de vill att pedagogerna ska 

komma och reda ut det som händer. Ordet konflikts betydelse i examensarbetet är i 

första hand när barnen bråkar och inte kommer överens om en viss sak.  

Litteraturen i arbetet lyfter fram olika sätt att se konflikter utifrån barns erfarenheter och 

vad de anser om pedagogerna. Litteraturen visar även på olika metoder om hur barn och 

pedagoger kan förebygga och hantera konflikter på bästa vis.  

För att få en tydligare bild om hur barn ser på konflikter skedde undersökningen via 

intervjuer med olika barn på två olika förskolor. Intervjufrågorna är öppna och till viss 

del formade utifrån boken Alfons och odjuret som vi använder oss av i intervjuerna.  

Efter intervjuerna transkriberar vi dessa och läser igenom våra svar för att sedan kunna 

sätta de under olika rubriker i resultatet.  

Ett resultat som har kommit fram är att många barn i förskolan vill hantera konflikter 

själva utan att en pedagog ska komma in och reda ut det som hänt. Vidare visar ett annat 

resultat att pedagogerna har en viss roll i hur barnen har lärt sig att hantera konflikter 

eftersom barnen ser hur vuxna kan göra och med hjälp av olika metoder såsom teater 

och lekar. Genom detta kan pedagoger synliggöra konflikter som uppstår och hur de kan 

hanteras.    

 

Nyckelord: konflikt, barns perspektiv, hantering, pedagoger och social kompetens. 

Engelsk titel: Conflict perspective of children in preschool 
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1. INTRODUKTION 

Den svenska förskolan är uppbyggd utifrån ett synsätt enligt vilket alla ska samspela 

med varandra och ingen ska behöva känna sig ensam. Förskolans mål är att utgå från 

både gruppens och individens bästa. Vi vill studera och få bättre insikt i hur 

förskolan hanterar barnen i grupp och individuellt när det gäller konflikter. Vi vill 

även studera barnens medvetenhet kring konflikter samt åskådliggöra ämnet konflikt 

inom förskolan. Vi har fått uppfattningen att i de flesta av barnens konflikter reder 

pedagogen ut vad som har hänt, utan att låta barnen vara delaktiga i deras egna 

konflikthanteringar. Vi vill därför få en bättre överblick om barnens tankar om 

konflikter. Ordet konflikt har olika innebörder, det kan ses som både positivt och 

negativt. Konflikter kan vara positiva eftersom barnen får bättre förståelse för hur 

andra tycker och tänker. Det negativa med konflikter kan vara att barnen blir ledsna 

och inte får ut någon lärdom av det inträffade, utan bara ser det som något ledsamt 

och dumt. I det här arbetet vill vi få mer kunskap om barns olika konflikter som 

uppstår i förskolan, hur de uppkommer och hur barnen hanterar dessa. Genom att ta 

reda på vad barnen anser kan vi få mer insyn i barnens perspektiv istället för 

barnperspektivet enligt vilket pedagogerna alltid vet bäst. Läroplanen (skolverket, 

2010) beskriver att barnen ska få möjlighet till att: 

Utveckla[r] sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och 

förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 

(skolverket 2010, s. 9). 

En del i barnens utveckling är att lära sig förstå andra barn och vuxna runt omkring 

de. Det är en viktig uppgift för oss alla pedagoger att ge barnen möjlighet till 

umgänge med andra barn. Barn utvecklas socialt då de lär av varandra. De lär sig 

bland annat att samspela och hantera konflikter.  Vårt arbete kommer även att lyfta 

hur stor inverkan pedagoger har på barnens konflikthantering i förskolan, samt vad 

barnen anser pedagogerna gör positivt och negativt när det gäller deras delaktighet 

att reda ut konflikter som uppstår. Utifrån våra upplevelser lägger sig pedagogerna i 

barnens konflikter innan barnen själva har fått chansen att själva försöka hantera 

dem. Vi ställer oss frågan om det kan vara något som hindrar barnen att hantera 

konflikter själva eller om de ens får chansen att göra ett försök. 

Vårt arbete kommer att tydliggöra barnens åsikter beträffande hur de vill att man ska 

bli vänner, det vill säga hur barnen avslutar en konflikt med varandra, och de regler 

som finns i barnens kamratkultur. Läroplanen (skolverket, 2010) belyser att barnen i 

förskolan har möjlighet att: 

 Utveckla[r] sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv (skolverket, 2010, s.10). 

Vi kan koppla detta mål i läroplanen till att barnen ska få möjlighet att under lek och 

sociala sammanhang i förskolan utveckla sin förmåga att uttrycka sina egna 

uppfattningar. Barnen får även lära sig att lyssna på andra barn och vuxna i sin miljö. 

Detta kan barnen utveckla under en lek, men barnen kan även utvecklas när de 

hamnar i en konflikt.  Vi har insett under arbetets gång att konflikters uppkomst har 

att göra med den sociala omgivningen och samspelet med andra människor. 
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel kommer ordet konflikt att belysas i olika sammanhang. Här kommer 

även barnens och pedagogernas erfarenheter att lyftas fram om konflikter i förskolan, 

det vill säga hur de hanterar konflikter och varför konflikter uppstår. I kapitlet lyfts 

även den sociala rollen fram och dess betydelse i konflikter. 

2.1. Teoretiska utgångspunkter 

Här lyfter vi fram två teorier med samma grundtanke, det vill säga att se alla utifrån 

människors egna behov och miljö i förskolan.  

2.1.1. Sociokulturell teori 

Sociokulturella teorins huvudperspektiv är de sociala interaktionerna. Det sociala 

samspelet mellan barn är av stor vikt i deras utveckling. Forskaren Vygotskij menar 

att vi lär av varandra. För att göra det måste barnen ta hjälp av en vuxen eller ett 

äldre barn. När barn kommunicerar och lär av varandra kan de hantera bland annat 

konflikter mer självständigt utan att behöva en pedagog till hands (Williams, 2006). 

Sociokulturell teori förespråkar att barn är lärlingar i det sociala samhället. För att 

barn i åldrarna fem till sex år ska kunna skapa sig egna uppfattningar krävs det att de 

har tidigare erfarenheter om språk, sociala koder, symboler, uppförande och 

skriftspråk från de som är mer kompetenta än de själva (Hundeide, 2008).  

För att pedagogen ska kunna se varje barn och deras sätt att tolka olika situationer 

måste pedagogen ta fram en metod som passar just för detta barn och som får in 

barnet i gruppen utan att barnet blir sedd på ett annorlunda vis. Metoden hjälper att 

främja barnets självkänsla och att barnet känner en mer trygghet och kan förstå och 

vara närvarande i det sociala samspelet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Säljö (2006) betonar att det är av stor vikt att vara medveten om varandra i samspelet 

när det gäller konflikthantering. Författaren belyser vikten av när barn samtalar och 

lyssnar på varandra lär de sig hur de är som individer. Utifrån många samtal formas 

barnen som olika sociokulturella individer som ska kunna klara av att samtala med 

andra barn och vuxna i framtiden (a.a.).  

Vedeler (2009) tar upp den salutogena teorin
1
, vilket kan sammankopplas med den 

sociokulturella teorin eftersom båda teorierna har betydelse för de sociala 

interaktionerna med andra. Pedagoger ska försöka ge barnen bästa möjliga 

förutsättningarna att utveckla sin sociala kompetens enligt den salutogena teorin. För 

att vara en god pedagog måste pedagogen se varje enskild individ och barngruppen i 

stort. Salutogena teorin bygger på att se sammanhanget. Det finns fyra olika kritiska 

punkter för barnen när de ska vara delaktiga i aktivitet och lekar. Dessa är att: (I) 

barnet måste begripa vad själva leken går ut på, (II) barnet måste även kunna hantera 

                                                 

 

 

 
1
 Salutogent förhållningssätt, är motsatsen till patogen, vilket innebär att fokusera på möjligheter i 

stället för svårigheter (Vedeler, 2009). 
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att gå in i en låtsaslek och bli någon annan, (III) barnet måste se aktiviteten eller 

leken som något meningsfullt och (IV) barnet måste kunna vara delaktig i en 

avslutande kommentar. Genom att barnet gör sig delaktig i leken och uttrycker sig 

själv genom att lyfta fram något som är relevant under eller efter leken undviker 

barnet misstolkningar och klarar sig därför undan onödiga konflikter. Vedeler (2009) 

skriver att pedagogen ska kontrollera om barnet uppnår dessa kriterier, och om inte 

ska pedagogen försöka hjälpa till att utveckla barnets sociala kompetens till de andra 

barnens nivå (a.a.).  

2.2. Social kompetens 

För många barn enligt Karlsson (2009)  är förskolan en del av livet där de utöver de 

barn de redan känner till träffar nya barn och skapar nya kontakter. I leken får barn 

lärdom om varandras intressen och åsikter och då kan det uppstå konflikter, på grund 

av att de inte har samma tankesätt eller erfarenheter. Barn i förskolan får en större 

chans till att förbättra sin sociala kompetens än om barnen enbart är hemma, 

eftersom barnet i förskolan umgås med andra personer och därmed får vara med om 

andra händelser än barn som enbart tas om hand av sina vårdnadshavare. Karlsson 

(2009) tar även upp att pedagogerna ska ge barn stöd och bidra till möjligheter att 

utveckla barnens sociala kompetens så de klarar av att hantera leken och det sociala 

livet i samhället. Utgångspunkten inom förskolan är att alla barn i förskolan är lika 

mycket värda och att de ska bemötas på samma sätt från alla pedagoger (Karlsson, 

2009). 

Barns sociala kompetens är inte alltid välutvecklad hos barn i åldrarna fem till sex år. 

De har svårt att behålla balansen mellan jaget, det vill säga ens egen självbild, och 

relationen till andra barn. Många barn har starka viljor och tänker mycket utifrån sitt 

eget perspektiv, därmed uppstår det lätt konfrontationer under lekaktiviteter (Green 

m.fl. ,2008). För att barn ska vara socialt kompetenta måste de ha kunskap om de 

många sociala normer och maktstrukturer som finns i förskolan (Löfdahl, 2014).  

Barn i förskolan förväntas lära sig och veta hur de ska bete sig för att undvika en 

konflikt. Barnen får tidigt erfarenheter om de regler som finns och hur de förväntas 

vara i olika situationer som uppstår i förskolan (Dolk, 2013). Barnens sociala normer 

och hierarkier är ständigt något som förändras på förskolan. När barnen har umgåtts 

under en längre tid med varandra blir det allt tydligare vilka regler som finns mellan 

barnen och vilken hierarkiordning barnen har i bland annat leken (a.a.). Löfdahl 

(2014) beskriver detta som en ”kamratkultur”; det vill säga när barn ständigt umgås 

med varandra skapar de sitt eget normsystem. När barn integrerar med varandra 

kommer de i kontakt med olika normer, värderingar och attityder som uppstår i och 

med de nya bekantskaperna. De skapar ett normsystem som de lever efter, vilket gör 

att konflikter uppstår om det kommer in ett nytt barn i gruppen som inte känner till 

normsystemet. Barnens sociala kompetens har betydelse inom förskolan på så sätt att 

den kan inverka på vem som får leka vad, med vem och hur leken ska gå till 

(Löfdahl, 2014). 

2.3. Konflikt som en del av ett samspel 

Maltén (1998) och Thornberg (2002) tar upp att ordet konflikt kommer från latinets 

conflictus som betyder tvist, motsättning eller meningsskillnad. Konflikter uppstår 

för det mesta vid en kollision, mellan olika intressen, värderingar eller personliga 
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åsikter. Det finns flera åsikter om vad en konflikt kan vara. Det kan bland annat 

utgöras av ett tillstånd av motsägande beteenden. Det kan även vara när två eller 

flera individer har olika åsikter i en konversation där de inte kommer överens 

(Maltén, 1998; Thornberg, 2002). Det är vanligt att barn i förskolan hamnar i 

konflikter. Barn hanterar ofta sina konflikter själva, utan att pedagogerna behöver 

ingripa. Konflikter behöver inte alltid vara negativa utan de kan ge barn en chans att 

utveckla sina sociala relationer med varandra. På så sätt lär de sig vad de kan 

förvänta sig av varandra i olika relationer genom att de får en insikt i hur andra barn 

reagerar på saker de gör eller säger (Thornberg, 2002). När barn samspelar med 

varandra uppstår konflikter då de har delade åsikter om till exempel leksaker. För att 

hantera ett problem kan barn få hjälp av ett äldre barn med mer erfarenheter och 

genom det ge kunskap till det yngre barnet som kan använda kunskapen i andra 

situationer. I en konflikt är det av stor vikt att se helheten, det vill säga kontexten, 

inte bara det som hände utan även miljön runt omkring för att kunna dra slutsatser av 

hur det ska hanteras (Williams, 2006). 

Friberg (2012) framhåller att när människor hör ordet konflikt reflekterar de flesta 

negativt. De tänker bråk, olycka, gräl och ovänner, men en konflikt kan även vara 

något positivt. En konflikt har betydelsen meningsskillnad och kan innebära att 

genom olikhet få en förbättring, utveckling och bättre insikter i vardagliga händelser. 

Konflikter i vardagen sker hela tiden och tidigare erfarenheter hjälper att hantera en 

konflikt. När det sker en konflikt i förskolan finns det inga regler för hur konflikten 

ska hanteras, eftersom varje situation får redas ut efter vilken typ av konflikt det är 

och vilka som är inblandade (Friberg, 2012).  

2.3.1 Att förstå konfliktens natur 

Att föra en dialog ökar förståelsen för den andra personens val i konflikten 

(Karlsson, 2009). Genom att hantera konflikterna med hjälp av en dialog försöker 

den andra personen se den bakomliggande orsaken.  

Ett hjälpmedel är att försöka se konflikter genom Galtungs konflikttriangel: 

 

https://thundal.wordpress.com/category/konflikt/ 

Galtungs Konflikttriangel utgår från A, B, C som står för följande; 

attitud/assumptions (Attityd/antagande), det vill säga attityder människor har till 

varandra i både ytliga och nära relationer, ”behavior” (Beteende) som handlar om 

hur man är i förhållande till varandra och ”conflict content/ contradiction” 

(Konfliktinnehåll/ det oförenliga) som innefattar vad det är som startar själva 

konflikten. De här nivåerna är placerade i var sitt hörn i en triangel. En konflikt kan 
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uppstå i vilket hörn som helst och för det mesta är beteendet något som är synbart för 

människor runt omkring. Beteendet är något som andra kan se tydligare om man inte 

är delaktig i konflikten. Attityden och konfliktinnehållet är snarare något som skapar 

frustration över en viss situation som sedan utvecklas till en konflikt genom 

samverkan med en annan person (Friberg, 2012). 

Hakvoort (2012) skriver om att när barn hamnar i en konflikt är det lätt att som 

pedagog bara se konfliktens handling och inte själva bakgrunden till varför en 

konflikt uppstod. Det finns alltid en anledning till att en konflikt uppstår, som varför 

den sker och hur den uppstår. Det gäller att ha ett ovanifrånperspektiv där 

pedagogerna försöker se konflikter utifrån ett större perspektiv och se det som finns 

runt om i miljön och inte bara handlingen (a.a.). 

2.4. Pedagogens roll 

För barn som vistas i förskolan kan pedagogen beskrivas som en ersättningsperson 

för deras vårdnadshavare, som ger en andra trygghet. Om barnet i förskolan känner 

sig oroligt och inte riktigt vet hur det ska hantera en situation kan det uppsöka sin 

pedagog för att få lugn. I till exempel en konflikt när barnet blir ledsen finns det för 

det mesta en pedagog som barnet kan gå till för att söka tröst och få känslomässig 

närhet. De kan vanligtvis vända sig till pedagogerna när de känner sig otrygga och 

inte vill eller kan hantera konflikter själva (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  

Pedagogens roll att försöka skapa harmoni i den miljö som barnen vistas är inte alltid 

lätt, pedagogerna kan ha olika förväntningar och normer om vad barnen anser sig 

klara av själva (Karlsson, 2009). Pedagogerna hoppas på att barnen ensamma ska 

vilja hantera konflikter som uppstår och att de anpassar sig efter pedagogernas 

åsikter. De förväntar sig att barnen får en lärande och positiv erfarenhet när de får 

hantera konflikter själva (Dolk, 2013). Pedagogerna kan hjälpa barnen att försöka 

förstå hur de kan undvika att hamna i en konflikt. Pedagogerna kan få barnen att föra 

en dialog. Dem kan även ha ett tema om vad barnen anser om olika situationer, så 

som hur man är en vän eller vad som gör ett barn ledsen. Genom att lyfta upp dessa 

ämnen får barnen själva utveckla empati och förståelse för att alla tycker och tänker 

på olika sätt. Pedagogerna kan ta tillvara vad barnen säger och genom det får både 

pedagogerna och barnen bättre erfarenheter beträffande hur de ska vara och när de 

ska vara delaktiga i konflikter som sker (Patfoort, 2012; Löfdahl, 2014). Den 

pedagogiska rollen under en konflikt beror mycket på pedagogens egen erfarenhet 

och möjlighet att ständigt kunna utveckla sitt tänk om konflikter. Genom att vara 

medveten om sin egen attityd och vilja att utvecklas kan pedagogen utveckla och 

minska konflikter i förskolan. Detta sätt hjälper även pedagogen att se om de behöver 

ingripa i en konflikt eller om barnen själva klarar att hantera konflikten som uppstår 

(Friberg, 2012). 

Pedagogerna i förskolan kan antingen vara ett hinder eller en medlare för barnen när 

det uppstår en meningsskillnad mellan dem. Medling är en metod som pedagogerna 

kan använda när de ska göra en rättvis bedömning om barnen kan eller inte kan 

hantera sin konflikt själv. I medling är det viktigt att pedagogen och barnen lyssnar 

på varandra och att de respekterar vad barnen och pedagogerna säger. För att kunna 

hantera konflikten på ett sätt så att alla ska bli nöjda är det av stor vikt att barnen 

känner sig sedda och lyssnade på (Blank & Jasinski Schneider, 2011). I situationer 

där barn har blivit oense händer det dock ibland att lärarna griper in för fort, vilket 
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leder till att barnen inte får chansen att hantera det de blivit osams över. Genom 

lärarnas snabba ingripande kan läraren ses som ett hinder för barnen och deras 

utveckling. I medling avvaktar läraren att avbryta barnen för att se om barnen kan 

hantera konflikten själva med det verbala språket (Grünbaum & Lepp, 2005). 

2.4.1 Konflikthantering 

Konflikter uppstår dagligen och det är inte säkert att det alltid går att hantera en 

konflikt. Vissa författare anser att konflikter går att lösa, medan andra förespråkar det 

motsatta och istället anser att konflikter måste hanteras. De senare menar att vuxna 

inte kan lösa barns konflikter eftersom de aldrig kan se vad barnen känner. Det är av 

stor vikt att barnen eller pedagogerna på en förskola får lära sig att hantera de 

konflikter som inte går att lösa. Personalen bör överväga hur mycket tid en konflikt 

får ta i anspråk, samt om barnens/pedagogens konflikt går att reda ut eller hitta en 

annan lösning (Friberg, 2012). 

Edling (2002) betonar att konflikter kan minskas och hanteras genom att barnen 

själva får vara delaktiga och föra en dialog. Genom att pedagogerna i förskolan låter 

barnen vara delaktiga i ett så kallat kompissamtal är det upp till barnen själva att 

hantera de konflikter som de själva anser har betydelse (a.a.). Blank och Jasinski 

Schneider (2011) betonar vikten av att låta barnen använda sig av det verbala språket 

för att hantera konflikter. Genom att hantera konflikter verbalt kan barnen undvika 

att behöva ta hjälp av en pedagog eller göra någon ledsen. Författarna hävdar att 

barnen själva hanterar ett bråk då de kan tala ut om sina känslor och tankarna som 

uppstod under själva händelseförloppet (a.a.). Edling (2002) belyser att kontinuerligt 

ha kompissamtal kan leda till att barnen får en bättre insyn i hur de andra barnen 

tycker och tänker, vilket kan hjälpa barnen att utveckla sin empati, samarbetsförmåga 

och ge en bättre översikt beträffande hur de själva kan hantera olika konflikter. 

Barnen väljer själva om de vill ta upp något under dessa samtal. Genom att ha 

kompissamtal kommer konflikterna att hanteras via en dialog istället för tystnad 

och/eller våld. Genom att arbeta med detta arbetssätt kan man även förebygga 

mobbning genom att barnen själva, när de ser en konflikt eller behandlats illa, vågar 

säga till och föra en dialog för att hantera konflikten (a.a.).  

Att hantera konflikter genom att kommunicera, visa empati och medkänsla kan även 

kopplas ihop med Nvc-metoden
2
. Nvc-metoden är något som bygger på att barnen 

ska använda sin röst till att förklara hur händelser får dem att må. Det krävs som 

mottagare i konflikten att ha ett öppet sinne och vilja visa empati och medkänsla för 

att förstå varandras tankar och åsikter. Nvc kan vara betydelsefullt för en pedagog att 

använda sig av. Vid en konflikt kan pedagogen använda Nvc-metoden genom att 

                                                 

 

 

 
2
 Nvc är en förkortning på Nonviolent Communication och beskrivs som att underlätta 

kommunikationen, undvika missförstånd och en mer ömsesidig lösning på konflikter. Nvc bygger på 

att våga säga vad man tycker och tänker men samtidigt ha en förståelse/ empati för den andra 

människan i konflikten. Nvc bygger mycket på att försöka hantera konflikter genom att beskriva sina 

känslor över det som har observerats (Göthlin & widstrand, 2014). 
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fråga barnen vad som sker för att pedagogerna och barnen ska få en bättre förståelse 

varför konflikten uppstod. Pedagoger som har använt sig av att Nvc-metoden har haft 

en positiv effekt på barnen i sin närhet. Barnen har i dessa fall själva blivit bättre på 

hantera en konflikt och blivit säkrare på hur de ska samverka med andra (Göthlin & 

Widstrand, 2012). 

När barn hamnar i bråk i förskolan händer det att andra barn tar parti för de som 

bråkar. I sådana situationer måste en pedagog komma och konfrontera båda barnen 

för att försöka hantera det som hände. Om pedagogerna misslyckas att hantera en 

konflikt som handlar om samma barn flera gånger i rad kan det uppstå mobbning och 

utanförskap. Det kan även leda till att barnen blir aggressiva mot varandra och börjar 

slåss (Maltén, 1998; Thornberg, 2002). 

Med hjälp av teater i förskolan kan pedagoger behandla barns konflikter. Enligt 

Paulsen (1992) är det för det mesta enkelt att föra en dialog med ett barn via en 

handdocka. Detta eftersom barn ofta är bekanta med dockor, vilket många gånger 

medför att barn känner sig bekväma att via en docka prata om en konflikt och om de 

känslor som de har upplevt under sin vardag i förskolan. Handdockan är ett bra 

material som pedagoger kan använda sig av i flera olika situationer i förskolans 

vardag. Pedagogerna kan till exempel använda dockan i samtal om bland annat 

konflikter, glädje, sorg och roliga ämnen som barnen vill lyfta i ett samtal med 

dockan. Dockan kan användas för att skapa kontakt och kommunicera med barnen 

och på detta sätt lär även barnen sig att lyssna på andra. När det gäller 

konflikthantering, kan pedagogen kommunicera via dockan och genom den hantera 

vad som inträffat mellan barn i konflikt. Tillsammans talar barnen med handdockan 

istället för direkt med pedagogen och vice versa. På så sätt kan barnen känna att de 

får chansen att själva hantera sin konflikt (Paulsen, 1992). 

Hur barnen hanterar konflikter är avgörande för deras framtida sociala relationer med 

andra. Den sociala kompetensen som barn utvecklar i förskolan är grundläggande för 

de relationer barnen får när de blir äldre. Enligt Green m.fl. (2008) använder sig barn 

i konflikter oftast av tvångsstrategier eller prosociala strategin. När barn är 

aggressiva, förolämpande eller icke resonerbara använder de sig av tvångsstrategin. 

Barn som istället är mer villiga att hantera konflikten och att komma med 

lösningsförslag använder sig av prosociala strategin. Prosociala strategin innebär att 

man visar empati och lyhördhet för andra. Den prosociala strategin är mer positiv för 

alla i förskolan eftersom barnen är medvetna om att de måste lyssna på andra och 

inte bara tänka på sig själv. Tvångsstrategin är mer negativ och pedagogen försöker 

att undvika denna strategi eftersom barnen är helt utom kontroll, de kan inte ta kritik 

och vägrar lyssna (Green m.fl. , 2008). 
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3. Syfte 
Vi vill i första hand undersöka hur barn uppfattar konflikter och även vilka tankar 

konflikterna framkallar hos barn. Vårt mål är att studera hur barnen uppfattar sig 

själva och hur de samspelar med sin omgivning i händelse av en konflikt. Vi är 

även intresserade av barnens uppfattning angående hur de anser pedagogerna 

hanterar konflikter och sätta det i förhållande till hur barnen själva skulle önska 

att konflikter hanteras. Vi vill få en insikt i huruvida barn känner att deras åsikter 

i frågan om konflikthantering upplevs meningsfulla och tas tillvara i förskolan.  

Utifrån ovanstående syfte har tre frågeställningar formulerats: 

Hur ser barn på konflikter?  

På vilket sätt uppstår en konflikt enligt barn? 

Hur ser barnen på de vuxnas roll? 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ ansats 

Kvalitativ ansats är när man som forskare använder sig av bland annat intervjuer där 

forskaren inte vet vilket svar de kommer att få eftersom det inte finns några rätt eller 

fel (Materud, 2009). I kvalitativa studier har den som intervjuar en tidigare kunskap 

om ett ämne som intervjuaren sedan ställer frågor utifrån. Frågorna bör vara öppna 

för att den som blir intervjuad ska kunna ge ett brett svar. De svar intervjuaren får är 

ord och beskrivningar istället för siffror och tabeller (Materud, 2009). 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är intervju ett bra redskap som 

kan ha betydelse för både pedagogen och barnen eftersom att ställa frågor får 

pedagogerna en bättre uppfattning av barns tankevärld och kan på så sätt utveckla 

miljön i förskolan. Intervjuer är till för att pedagogerna ska kunna utvärdera sitt 

pedagogiska arbetssätt och verksamheten (a.a.). 

4.1.1 Att intervjua barn 

Enligt Kihlström (2009) är det av stor vikt att vid intervjuer vara medveten om vad 

som studeras och man har riktlinjer för hur samtalet går till. Det är dessutom viktigt 

att använda sig av öppna intervjufrågor som inte leder den intervjuade till vissa svar, 

utan att den intervjuade ska själv formulera sina svar. Det är viktigt att som 

intervjuledare inte försöka styra själva intervjun, utan det är den som blir intervjuad 

som ska styra samtalet (Kihlström, 2009). 

För att intervjua barn är det viktigt att tänka över platsen för intervjun och hur den 

som intervjuar förhåller sig till barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

betonar att avsikten med intervju är att få barnen att dela med sig av sina erfarenheter 

och tankar om de frågor som ställs. Därför är det bra att som intervjuledare träffa 

barnen några gånger innan intervjun för att få så utförliga svar som möjligt. Platsen 

som intervjuerna sker på har stor betydelse i hela processen. Det är av stor vikt att ha 

valt ett rum som barnen känner sig bekväma i och att det inte kommer människor och 

stör hela tiden. Blir barnen avbrutna är det lätt att de tappar koncentrationen och då 

kan intervjun bli mindre bra. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att 

under en intervju med barn är det bra om intervjuaren som ställer frågorna sitter 

mittemot den som intervjuas för att få ögonkontakt. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) tar upp att intervjuaren verkar genuint intresserad och visar en 

vilja att få ut mer kunskap från barnen. Att vara väl förberedd och kunna sina 

huvudfrågor har också stor betydelse. Då slipper intervjuaren bläddra i papper, vilket 

försämrar flödet i samtalet samt hindrar barnen från att bli nyfikna på vad som står i 

pappren istället för att vara uppmärksamma på frågorna som ställs (a.a.). Som 

intervjuare är det bra att inte döma och ha förutfattade meningar om vad barnet 

anser. Det gäller att se barnen med nya ögon och det meningsfulla som barnen 

berättar för att få en bra och givande intervju (Kihlström, 2009). 

I en gruppintervju får den som intervjuar reda på vad barnen har för tankar och hur 

de kommer fram till ett gemensamt svar. Barnen måste få tid på sig att svara och 

därför kan tystnad vara till stor hjälp eftersom barnen får tid på sig att tänka ut sina 

svar. Är det tyst en lång stund är det dock lätt att barnen börjar tänka på andra saker 

och glömmer bort frågan. Om det händer måste den som intervjuar försöka få barnen 
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tillbaka på rätt spår igen. När man intervjuar barn i en grupp är det bra att vara lyhörd 

och att ställa följdfrågor för att verka intresserad. Under en intervju är det bra om den 

som intervjuar och de som blir intervjuade pratar ungefär lika mycket (Doverborg 

och Pramling Samuelsson, 2000).  

4.2. Urval 

Intervjuerna utspelade sig på två förskolor (”Förskola A” och ”Förskola B”) i olika 

kommuner. Valet vi gjorde på åldrarna fem till sex år var medvetet eftersom de har 

mer erfarenhet än barn i yngre ålder. Vi ville ta reda på vad barnen hade för åsikter 

om konflikter och konflikthantering. Vi kontaktade våra före detta handledare på 

förskolorna för att fråga ifall vi fick komma och göra intervjuer tillsammans med 

barnen utifrån vårt examensarbete. Vi fick godkännande till att komma dit så vi 

gjorde ett informationsblad (se bilaga 1). Informationsbladet skickades till 

vårdnadshavarna, där på stod det om deras barn fick delta i undersökningen eller ej. 

På den ena förskolan lämnades 23 blad ut varav 21 fick delta och två inte. Därefter 

valde den ena intervjuaren ut sex stycken barn som skulle delta ifall de ville och alla 

sade ja. På den andra förskolan lämnades tio informationsblad ut och alla tio barnen 

fick vara med i undersökningen. Utav de tio barnen valdes sju stycken ut och även de 

barnen sade ja till att delta.  

Genomförandet på förskola A skedde med tre barn i taget medan på förskola B var 

det tre stycken barn i en grupp och två barn i två andra grupper. Vi läste ett stycke ur 

boken Alfons och odjuret som handlade om konflikter, efter det ställde vi frågor som 

vi hade förberett (se bilaga 2). Vi hade valt att läsa den boken för att barnen skulle få 

en viss uppfattning om vad intervjun skulle handla om. På så sätt fick alla lika stor 

chans att skapa sig en egen uppfattning om hur de skulle göra i en konflikt. Till 

exempel om det skulle hända samma sak för de som det gjorde i Alfons och odjuret. 

4.2.1 Genomförande av intervjuerna 

Vi valde att göra gruppintervjuer eftersom vi ville ha reda på barnens åsikter i grupp 

samt se om och i så fall hur de påverkade varandra när de framförde sina egna 

tankar. När vi ställde frågor skulle vi helst se till att alla berättade vad de själva 

tänkte och sedan att de på något sätt skapade en dialog med varandra. När vi väl hade 

gjort intervjuerna insåg vi att det inte var så lätt att få barnen att föra en dialog. De 

gav olika svar och samtalade inte så mycket som vi hoppades tillsammans, utan det 

var mer en tvåvägskonversation mellan respektive barn och den som intervjuade. Ett 

barn svarade på en fråga och sedan fick vi ställa samma fråga till näsa för att få ut så 

mycket av intervjun som möjligt.  

Innan våra intervjuer kontaktade vi de förskolor som vi har varit utfört VFU hos. Vi 

kontaktade våra före detta handledare och frågade om vi kunde få intervjua några 

barn i åldrarna fem till sex år. Efter godkännande av våra före detta handledare tog vi 

fram en blankett där vi skrev till vårdnadshavarna vad vår studie handlade om samt 

om deras barn skulle få ställa upp i vår undersökning. Vi lämnade ut blanketterna till 

barnen som fick ta hem dem för påskrift av sina vårdnadshavare. Vi hämtade därefter 

blanketterna och valde ut 13 barn; sex stycken på Förskola A och sju stycken på 

Förskola B i två olika kommuner. Vi utarbetade sedan frågor på ett sätt som skulle ge 

oss så mycket information som möjligt från barnen.  
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Under intervjuerna valde vi att sitta på avskilda platser för att barnen inte skulle bli 

distraherade av andra. Barnen kunde dock bli lite intresserade av saker runt omkring 

i rummet, vilket vi upplevde som störande då de inte koncentrerade sig fullt ut. Den 

ena intervjuaren hade två grupper med tre i varje, medan den andra intervjuaren hade 

tre olika grupper med tre i en grupp och två i två andra grupper. Anledningen till att 

det blev tre barn i en grupp och två barn i två andra grupper var att barnen som skulle 

intervjuas på den ena förskolan lekte med varandra då intervjuaren kom dit. 

Intervjuaren ville då inte avbryta leken. Vi utförde intervjuerna på separata håll, 

eftersom vi ansåg att vi förhoppningsvis fick ut mer av barnen om de kände oss 

bättre än om båda två hade hållit i intervjuerna. Vi antog att barnen kunde ha blivit 

blyga och/eller mer intresserade av en ny person som de inte kände och istället 

koncentrerat sig på denne istället för frågorna. Innan vi började intervjuerna frågade 

vi barnen om de ville bli intervjuade och om det gick bra att vi spelade in deras svar. 

Alla svarade ja. Därefter berättade vi vad intervjun skulle handla om och att vi skulle 

börja läsa ur boken ”Alfons och odjuret” för att sedan ställa frågor. Vi valde endast 

att läsa stycken ur Alfons och odjuret eftersom vi hade format frågor utifrån bland 

annat boken och vårt syfte vilket vi ansåg som positivt då boken handlade om 

konflikter. 

Vi började läsa ur boken Alfons och Odjuret när vi skulle intervjua, för att barnen 

skulle få en insyn i vad intervjun skulle handla om. Alfons och Odjuret handlar om 

att “lillkillen” inte hittar Alfons boll när de större pojkarna och Alfons spelar fotboll. 

När “lillkillen” inte hittar bollen blir Alfons arg och slår till “lillkillen”. Boken lyfter 

konflikter och hur Alfons känner sig när han har gjort en dum sak. Detta har vi 

utnyttjat i våra intervjufrågor. 

4.2.2 Bearbetning av data 

Innan utförandet av intervjuerna skrev vi frågor utifrån vårt syfte och bakgrund. Vi 

valde att skriva frågor som vi själva skulle ha velat svara på och som ansågs vara 

anpassade för barn. Anledningen till att det blev intervjuer var för att vi ansåg att vi 

skulle få ut bäst svar utav barnen. När vi intervjuade använde vi oss av våra 

mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Detta eftersom vi skulle intervjua barnen 

i grupp och ville få med så mycket som möjligt och sedan transkribera intervjuerna. 

När vi transkriberade gjorde vi det var för sig och de intervjuerna vi själva hade 

utfört. Sedan läste vi igenom varandras svar som hade framförts i de olika 

intervjuerna. Att använda inspelning och transkribering enligt Dovemark (2009) är 

att återskapa samtalen ner till en text. Genom att transkribera en tidigare inspelad 

intervju kan det hjälpa dig som intervjuare att se det som lyfts fram. Fördelarna med 

att spela in intervjun är att man kan lyssna på intervjun om och om igen och som 

intervjuare hinner transkribera allt som sägs då man kan spola tillbaka och spela upp 

det igen (a.a.). 

Utifrån svaren som vi fått fram fick vi en klarare bild över vad barnen menade under 

de olika frågorna i intervjuerna. Efter det läste vi igenom svaren ännu en gång och 

diskuterade vad som skulle vara relevant i vår resultatdel. Vi valde att ge barnen 

fiktiva namn då vi ville att de skulle vara anonyma med vem som har svarat vad. 
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4.3 Forskningsetiska principer  

Vi utgick från de fyra forskningsetiska principerna som finns på vetenskapsrådet 

(www.vr.se 2002). 1) Informationskravet som handlar om att intervjuaren tydligt 

informerar om vad insamlingen ska användas till och i vilket syfte. 

Informationsbladet till vårdnadshavarna skrev vi tydligt vad som skulle studeras och 

vad barnen skulle bli intervjuade om (bilaga 1). 2) Samtyckeskravet innebär att 

intervjuaren inte får använda någon insamlad data om inte deltagaren godkänner det, 

den intervjuade kan sluta medverka när han eller hon vill. Genom att vi skickade ut 

ett informationsblad till vårdnadshavarna som fick ge sitt samtycke ifall deras barn 

fick delta i intervjuerna eller ej. Vi frågade även barnen om de ville vara med på 

intervjuerna och om det var okej att vi spelade in under tiden. 3) 

Konfidentialitetskravet som belyser att forskaren måste lova att hålla deltagaren och 

deltagarens personuppgifter hemliga. I informationsbladet skrev vi att barnens namn 

skulle vara fiktiva och att vi även har använt oss av fiktiva namn i resultatdelen.  4) 

Nyttjandekravet som innebär att den insamlade datan enbart får användas i den rätta 

forskning och inte någon annan forskning. Vårt insamlade material kommer endast 

användas i vårt examensarbete.  

4.3.1 Metodkritik 

Att använda oss av kvalitativ datainsamling där vi intervjuade barn var både positivt 

och negativt för oss. Det positiva var att vi fick en större inblick i hur barnen tyckte 

och tänkte. Det som var negativt med att intervjua barnen var att de själva avgjorde 

vad och hur mycket de ville säga under intervjuns gång. Vi valde att ställa många 

öppna frågor eftersom vi ansåg oss vilja ha så pass utförliga svar som möjligt. Trots 

de öppna frågorna svarade vissa barn “jag vet inte” och på så sätt kunde vi inte få ett 

riktigt svar på just de frågorna.  

Boken vi använde oss av var för de flesta barn mer intressant än själva frågorna. De 

ville hellre att vi skulle läsa klart den än att stanna i mitten och ställa frågor. I 

efterhand skulle vi ha kunnat läsa boken först för att sedan återkomma senare på 

dagen eller dagen därpå för att återuppta det som boken handlade om och hur de 

själva ansåg om konflikter. Vi hade även kunnat prova att utföra en ”vanlig” intervju 

med endast frågor, och inte läst ur boken. Det hade kanske gjort barnen mer 

intresserade på att svarat på frågorna istället för att lyssna på boken. 

Vi hade även kunnat gjort intervjuer med ett barn åt gången istället för att barnen var 

i en grupp eftersom vissa barn härmade andra barn genom att svara likadant. 

Gruppintervjuerna hade kunnat ske i olika åldrar för att se om svaren skulle blivit 

annorlunda än de svar vi fick.   
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5. Resultat 

5.1 Konflikt från barnens erfarenhet 

Barnens åsikter och tankar om vad konflikter är, är något som oftast speglar barnens 

tidigare erfarenheter. Barnen som intervjuades valde att berätta om när de hade varit 

med om en konflikt och vad som gör att det blir en konflikt mellan barnen. Johanna 

tar upp att de inte kan dela på samma leksak eller att någon tar någon annans leksak, 

det vill säga att det handlar om att man blir ovänner om en leksak. 

Johanna- Ja om Adam säger att han vill ha den leksaken och så kanske han inte 

får den så och då säger han att man måste ge den. Och då kanske man börjar 

bråka.  

Barnen tar i intervjuerna upp att konflikter uppstår när något barn vill bestämma mer 

om hur en lek eller händelse ska gå till. Konflikter uppstår även när barnen har olika 

åsikter och inte kan komma överens. Dessa två citat nedan visar två olika sätt till hur 

en konflikt kan uppstå i det sociala samspelet. 

Tove- Ibland så… En gång har en pojke puttat mig och en gång har jag fått en 

doktorsväska på huvudet. En gång så ville de andra bygga koja men jag ville inte 

det och jag fick inte byta rum så då blev jag arg.  

Johanna- Jag tycker oftast att det är Tove som bestämmer om mig för hon säger 

att jag inte får va bäbis i leken eller storasyster.  

Toves och Johannas svar om när en konflikt kan uppstå visar att de är medvetna om 

att konflikter kan uppstå i flera olika lekars sammanhang. Konflikter uppstår när 

deras uppfattningar inte är desamma i sociala interaktioner på förskolan. 

5.1.1 Barnens känslor 

I intervjuerna frågas barnen om hur de känner kring en konflikt. Barnens svar är 

inriktade på känslan hur de känner när de är delaktiga i en konflikt. Oskars och 

Annas tankar om hur de känner när de är i en konflikt håller de flesta barnen som 

intervjuades med om. Barnens gemensamma känsla är att de blir rädda, ledsna och 

får ont i magen när de är med i en konflikt.  

Oskar-Jag känner mig dålig och mår inte bra, jag får ont i magen och det känns 

som att jag får fyra sprutor i mig samtidigt.  

Anna– Ledsen och får ont i magen.  

Felicia- Att man blir arg och att man bråkar. Att man tar varandras Tv-spel eller 

nått. 

Felicia beskriver i stycket över om sin känsla innan hon hamnar i en konflikt. Att hon 

genom att bli arg över något så utvecklas detta till en konflikt. Barnens gemensamma 

svar om hur de känner innan en konflikt sker är att någon förstör för dem och då blir 

de arga och genom det blir det ett bråk.  

Barnen har i intervjuerna visat att de bryr sig när andra barn börjar bråka. Ett 

exempel är Adam: 

Man kan typ känna ”åh herregud” va faa, vad i helskotta håller han på med.   
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De tankar som Adam har kan tolkas som att han ibland inte förstår varför en konflikt 

skapas och att det barnet som startar konflikter oftast saknar anledning till att starta 

en konflikt. 

5.1.2 Analys 

Barnens beskrivningar av vad en konflikt är visar att det är svårt att sätta ord som 

beskriver vad konflikt är. De flesta tycker att en konflikt är bråk, meningsskillnad 

och att man blir ledsen av en konflikt. Barnen tänker på ordet konflikt som någonting 

negativt. När barnen pratade om konflikter handlade det oftast om att någon gjorde 

något som var elakt så som att ta deras leksak. Genom barnens erfarenheter framgick 

det även att konflikter uppstår när någon skulle bestämma i en lek där barnen inte 

kunde komma överrens om lekens regler. Barnen beskriver i intervjuerna att när de 

var med om en konflikt kände de sig ledsna och illa till mods. Genom att barnen får 

känna och vara delaktiga i det sociala samspelet med andra barn går det att koppla 

till den Sociokulturella teorin. Det här sammankopplas med den sociokulturella 

teorin om att det är av stor vikt att vara medveten sin omgivning och att hur man ska 

vara i ett socialt samspel. Barnen får kunskap om hur de ska kommunicera med 

varandra när det uppstår en konflikt(Säljö, 2000). 

5.2. Barnens hantering av konflikter 

Konflikter är något som uppstår hela tiden på förskolan. Hur dessa ska hanteras är 

något som det finns olika svar på. Genom svaren i intervjuerna framstod det som att 

barnen har tre olika taktiker att hantera dessa. 

Oskar - När vi är ute på rasten och man ser någon slååå eller mig eller så så går 

jag till en rastvakt och säger till.  

Vad Oskar säger kan tolkas som han inte vill ta tag i konflikten själv, utan att han 

gärna tar hjälp av en pedagog.  

Martin– Att jag säger att man inte får slåss och förlåt och säga kan vi leka 

någonting annat.  

Martin - Ehm jag vet, för å säga att man inte vill ska göra så mer och förlåta 

någon.  

Det andra temat som de näst flesta barnen pratade om var som Martin tar upp är att 

han och de andra barnen själva vill hantera situationen genom att föra en dialog. 

Barnen i intervjun uppvisar att de själva är medvetna om vad som gör att en konflikt 

uppstår och att de tror sig kunna hantera detta. Men de flesta barnen som 

intervjuades svarade likt Johanna och Erik: 

Johanna- Men då gör jag så att jag försöker lösa det själv. Eller så säger vi till 

fröken om vi inte kan lösa.  

Erik- Neej jag brukar gå till en rastvakt när jag när det blir någonting men jag 

brukar försöka lösa ut det själv. Då säger jag till och säger att man inte får slåss 

och sådant.  

Lia och Johanna - Vi säger förlåt och säger stopp. 

Saga: Jag vet det bästa, det bästa är att man säger förlåt om man har gjort något. 

Det är det bästa jag vet. 
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Johanna och Erik har en tro på sig själva att de oftast kan hantera konflikter som de 

är närvarade i. Men om Johanna och Erik inte lyckas att hantera en konflikt så vet de 

att de kan ta hjälp av en pedagog som hanterar konflikten tillsammans med barnen. 

När barnen skulle beskriva hur de hanterade en konflikt som uppstod visade det sig 

att barnen gjorde på liknande sätt. Barnens gemensamma svar för att hantera en 

konflikt för barnet var att säga ”stopp” och försöka prata med den som barnet var i 

konflikt med. Barnens andra gemensamma svar för att barnen skulle bli sams och 

glömma bort vad de bråkade om, var att säga ”förlåt” till den andra och genom att ett 

av barnen sa det så slutade konflikten och barnen blev vänner igen. Ordet ”stopp” är 

något som de använder sig av på Förskola B när något barn anser att ett annat barn 

gör fel så som att de tar någon leksak eller t.ex. vara för hårdhänt. ”Stopp” används 

för att barnen sen tidig ålder ska förstå varandra och veta att man gör del utan att 

behöva ha ett utvecklat språk. 

5.2.1 Analys 

I intervjuerna får barnen framföra sina egna åsikter angående hur de känner när de 

hanterar en konflikt. Barnens sätt att hantera dessa och deras gemensamhet att säga 

”stopp” och ”förlåt” kan kopplas till den sociokulturella teorin, där barnen lärt sig att 

det är deras omvärld som styr hur de hanterar situationer. Det är även i den 

sociokulturella teorin som Hundeide (2008) beskriver att barnen ständigt lär sig att 

hantera konflikter som uppstår genom att de är socialt delaktiga med varandra. Det 

gör att barnen utvecklar olika strategier och blir bättre på att förstå de olika sociala 

regler och normer som finns (Hundeide, 2008). Barnens svar i intervjuerna visar att 

barnen på förskolan har gemensamma regler och normer. Ett exempel är att barnen är 

medvetna om att de måste säga ”förlåt” för att bli vän med någon de varit i konflikt 

med och att barnet då blir förlåten. Även barnens regel att de ska säga ”stopp” till en 

kompis om de tycker att den går för långt.  

5.3. Pedagogers närvaro gör skillnad 

Under intervjuerna tillfrågades barnen om hur de upplever vuxnas närvaro och ifall 

de vuxna gör barnen delaktiga när de reder ut sina konflikter. Barnen har i 

intervjuerna svarat olika om hur barnen ser på de vuxna och vilken tillit barnen har 

till pedagogerna. En pojke vid namn Jonas svarar såhär: 

Då hjälper fröken med oss eller så pratar vi med varann. 

Jonas anser att pedagogerna på hans förskola kan vara en trygghet om barnen inte 

hanterar det som inträffat själva. Han vill främst försöka lösa/hantera konflikter själv, 

men när det inte går kommer pedagogerna till hjälp. Adam påstår dock att fröken kan 

vara både till hjälp och besvär i hans åsikt: 

Om Martin skulle slå mig med en snyting då kanske den andra kommer och 

skyller ifrån sig och att fröken bara bryr sig om vad den andra säger. När den 

andra står där och har blivit slagen men att fröken tror på den andra som inte 

slått. 

Adam anser att det kan hända att fröken tror på den ena parten i en konflikt ifall 

pedagogen missar vad som hände från början Om pedagogen hade varit närvarande 

när situationen startar hade dennes uppfattningar kanske varit annorlunda. Han syftar 

på att pedagogen skulle lyssna på båda i så fall. 

Lisa- fröken bestämmer vem som får vara kvar i rummet om det blir bråk.  
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Oskar -Åh dåå, men då kommer läraren och rättar ut det och säger vem som 

börjar. 

Både Oskar och Lisa betonar att det är fröken som har det största ansvaret i 

konflikter som uppstår i förskolan. De finns alltid där och händer det att barnen inte 

kommer överens kan pedagogerna hantera konflikterna. Vissa av barnen som 

intervjuats upplever att pedagogerna är ouppmärksamma när det uppstår en konflikt 

ute på gården Adam berättar att: 

Adam - När man bråkar. Ja men det är inte så ofta som rastvakterna har koll på 

oss.  

Adam och några av de andra barnen anser att pedagogerna som är ute på gården 

tillsammans med barnen inte alltid är uppmärksamma på vad barnen gör. Det kan 

hända att Adam hamnar i en konflikt och en pedagog drar förhastade slutsatser om 

vad som skedde i konflikten. Detta kan göra att fel barn får skulden. Barnen vill få 

chansen att kunna försvara sig innan en pedagog kommer och ska försöka hantera 

konflikten som uppstått.  

5.3.1 Den pedagogiska tryggheten 

Under intervjuerna tillfrågades barnen vad de skulle göra om de hamnade i konflikter 

med andra. Många barn vill gärna säga till pedagogen när det uppstår bråk. Simon 

och Jonas berättar att: 

Simon - Jag vill alltid att fröknarna ska komma. När det blir bråk.  

Jonas – Han ehm, om någon slog någon och här på dagis så hade jag nog gått 

och sagt till fröken. 

Både Simon och Jonas anser att pedagogerna är deras trygghet då de gärna vill att 

fröknarna ska komma när det blir bråk. Tryggheten de upplever är att pedagogerna 

kan lyssna på barnen och lugna ner situationer. Om Simon blir ledsen ser han helst 

att en pedagog kommer för att trösta honom. 

Simon - När någon slår mig då blir jag ledsen, och då vill jag att fröknarna ska 

komma... Det är det bästa att fröknar är här. 

Simon liksom många andra barn känner att fröknarna är de bästa som finns för dem i 

förskolan och att de känner sig trygga tillsammans med fröknarna. Simon anser att 

när han är ledsen kan hans fröknar trösta honom och göra honom glad igen. 

5.3.2 Arbetssätt för konflikt 

Vad pedagogerna gör för att barnen ska få en uppfattning om hur de kan undvika en 

konflikt eller hantera den själv gav Erik två exempel på: 

Erik- Näe men på gympan så har vi en lek som heter stopplek, att man lär sig på 

stopp…. En gång gjorde de en teater, teatern där de bråkade.  

Erik beskriver att han genom ”stoppleken” vet att han kan säga stopp när han inte vill 

bråka eller tycker att någon går för långt. Han berättar vidare att utifrån en teater som 

pedagogerna gjorde där de bråkade fick han veta hur han ska hantera olika konflikter. 
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5.3.3 Analys av de vuxnas ansvar 

Av barnens svar beträffande pedagogernas betydelse framstår det som att många 

barn vill att en pedagog ska finnas till hands. I konflikter där pedagogerna försöker 

hantera barnens konflikter är det av stor vikt att pedagogerna ser alla barn och 

lyssnar på vad det är de säger. Varje barn i förskolan ska bli behandlade på samma 

sätt. Vedeler (2009) belyser att salutogena teorin kan styrka att det är bra om 

pedagogen är medveten om att alla barn har olika behov och olika sätt på hur de vill 

att en konflikt ska hanteras. Som pedagog är det av stor vikt att de lyssnar på vad 

barnen säger och inte lägger sig i en konflikt som barnen skulle kunna hantera själva. 

Det går att se i barnens intervjuer att barnen har olika åsikter om de själva vill 

försöka hantera en konflikt eller om de vill att en pedagog ska göra det åt dem. Enligt 

barnen vi intervjuat vill de själva hantera en konflikt, och först om det inte fungerar 

vill de ta hjälp av en pedagog. Det finns de barn i intervjuerna som vill hantera 

konflikterna själva och som anser att istället för att avbryta barnen kan pedagogerna 

kontrollera huruvida de hanterar det rättvist. Barnen i intervjuerna tar upp att 

pedagoger ofta felbedömer hur en konflikt har gått till. Pedagogerna kan tolkas som 

att de har en okunskap om hur de kan göra för att förstå barnens konflikter.  
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7. Diskussion 

7.1. Barnens känslor och erfarenheter 

I vår resultatdel kan vi tydligt se att barnen upplever konflikter som något negativt. 

Syftet med studien handlar om att studera vad en konflikt är enligt barn. Vi fick fram 

att barnen anser att konflikter är bråk, när någon är elak och när barnen inte kan enas 

om en viss sak. Detta anser vi stämmer överrens med vad Maltén (1998) och 

Thornberg (2002) skriver om ordet konflikt, det vill säga att konflikt kan tolkas som 

meningsskillnad, tvist och motsättning. Maltén (1998) och Thonberg (2002) skriver 

även att konfliker uppstår när barn har olika åsikter, olika intressen och äganderätt 

till bland annat leksaker (a.a.). Utifrån våra intervjuer kan vi se att för det mesta 

uppstår konflikter när ett barn tar en sak från ett annat barn. Vi kan tolka detta som 

att barnen har problem med skillnaden på ”mitt” och ”ditt”. Detta kan vi 

sammankoppla med Green m.fl. (2008) som lyfter att barn i den yngre åldern anser 

sig få göra vad de vill utan att tänka på andra barns känslor (a.a.).  

Barnens erfarenheter av konflikter i allmänhet är att de flesta av barnen vill hantera 

konflikter själva i förskolan utan att det ska komma en pedagog som försöker reda ut 

konflikten åt barnen. Green m.fl. (2008) skriver att det är bra om barnen i förskolan 

själva, utan en pedagogs hjälp, försöker att hantera en konflikt. Barns självständighet 

och kontakt med andra barn är avgörande för hur de i framtiden kommer att vara i 

sociala relationer (a.a.).  Författaren Thornberg, (2002) belyser det positiva med att 

ett barn själv försöker hantera en konflikt. Barnen får genom det en bättre förståelse 

vad det finns för förväntningar på dem och se andras beteenden i olika händelser. 

Barnen får även en egenkännedom beträffande hur de själva beter sig i en konflikt 

och hur deras sätt har betydelse för de andra barnen (a.a.). Att barnen själva vill 

försöka hantera sina konflikter är något som vi anser är positiv för både 

verksamheten och för barnen. Vi anser att barnen utvecklar en självständighet och en 

trygghet i sig själv samt att förstå andras tankar och åsikter. Verksamheten blir på så 

sätt bättre för barnen i framtiden eftersom den sociala kompetensen utvecklas. Våra 

åsikter om barnens självständighet berättar Karlsson (2009) att när barnen är i en 

konflikt där flera barns åsikter koliderar med varandra får barnen en möjlighet att 

utveckla en medvetenhet om andras tankesätt och åsikter. Detta kan göra att barnens 

sociala kompetens växer (a.a.). Vi anser att det är bra att barnen får en chans att 

utvecklas och att barnen får försöka hantera konflikter själva. Vi anser att det är av 

vikt att pedagogerna likväl är delaktiga i barnens konflikthantering och har en 

uppsikt över vad som händer. Maltén (1998) och Thornberg (2002) betonar att om en 

pedagog inte är närvarande och inte har uppsikt över hur konflikterna hanteras kan 

det leda till att samma barn flera gånger hamnar i konflikt och de andra barnen som 

ser på när barnen som är i en konflikt tillsammans utvecklar detta till utanförskap 

(a.a.). Vi tror att konflikter som inte reds ut kan skapa en obalans i barngruppen och 

barnen kommer hitta nya saker som skapar konflikter som gör att ett visst barn blir 

utanför barngruppen. 
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7.2. Barnens regler 

I vår resultatdel framgår det att barnen i dessa två förskolor har gemensamma regler 

över hur man ska bli vän med någon när det har uppstått en konflikt. Barnen kan 

säga förlåt. De har även andra regler för hur en konflikt ska hanteras, såsom att 

förklara att någon gör fel och att säga stopp när barnen anser att någon går över de 

regler som finns i förskolan. I förskolan umgås barnen mycket med varandra. Enligt 

oss kan vi tycka att det märks att barnen umgås mycket med varandra eftersom de 

har samma regler och normer för hur de ska hantera olika händelser i förskolan vilket 

även Löfdahl (2014) beskriver i sin text. Karlsson (2009) berättar att i förskolan får 

barnen lära sig att ta ansvar samt visa omsorg och respekt mot varandra. När det 

uppstår en konflikt får barnen en chans att göra rätt för sig genom att visa omsorg 

mot det andra barnet och att säga förlåt. Författaren lyfter vidare att barnen förbättrar 

sina sociala relationer när de träffar olika personer hela dagarna och får på så sätt lära 

sig hur de ska hantera olika saker i förskolan (a.a.). Green m.fl. (2008) tar upp att i 

konflikter använder sig barn enligt forskarna av antingen tvångsstrategi eller 

prosociala strategin. Barnen som intervjuades syn på hur man ska försöka hantera en 

konflikt tyder på att barnen försöker använda sig av den prosociala strategin när de 

försöker hantera konflikter, eftersom de försöker föra en dialog istället för att vara 

aggressiva mot varandra. Tvångsstrategier är mer negativ då barnen inte lyssnar och 

kan inte ta kritik, prosociala strategin är mer positiv eftersom barnen vill försöka 

hantera konflikten och föra en diskussion (Green m.fl. , 2008). 

 (a.a.). 

Dessa regler anser vi är bra att barnen har uppfattning om redan i förskolan. Detta 

eftersom dessa regler kommer att följa med hela livet och finns överallt i samhället 

som Dolk (2013) beskriver i sin bok. Dolk (2013) skriver att barn i förskolan har 

förväntningar på sig om hur de ska bete sig för att undvika konflikter. Barnen får 

även uppleva de regler som finns i förskolan och hur de ska vara när det uppstår 

konflikter. När barnen umgås mycket med varandra i förskolan lär de sig olika 

normer och vilka regler som finns mellan dem. Detta sker även i förskolan där 

barnen har bestämda roller om vem som ska bestämma vad och hur en lek ska lekas 

(Löfdahl, 2014).   

7.3. Vuxnas betydelse 

Utifrån det som vi har fått fram i både resultatdelen och bakgrunden anser vi att 

pedagogerna avbryter barnen innan barnen ens har fått chansen att själva hantera 

konflikter som de hamnar i. Enligt våra åsikter bör barnen få tid till att själva reda ut 

det som hänt, men pedagogerna kan vara närvarande för det fall att barnen inte 

kommer någonstans i sitt försök att reda ut konflikten som Blank och Jasinski 

Schneider (2011) skriver om att pedagoger kan vara ett hinder i barnens 

konflikthantering.  

Barnen har svarat att ibland hanterar lärarna barnens konflikter innan barnen har fått 

försöka själva. Barnen anser att pedagogerna ibland felbedömer händelsen och att fel 

barn kan få skulden eftersom pedagogen saknar vetskap om vad som tidigare har 

skett. Utifrån vårt resultat kan vi se att en del barn vill förklara sig för pedagogen 

innan pedagogen beslutar vem som har gjort vad. Detta kan vi koppla till att 

pedagogerna antingen kan vara ett hinder eller en medlare för barnen. När pedagogen 
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är ett hinder för barnen har de ingripit för tidigt i en konflikt. Barnen har inte fått 

försöka hantera situationen själva och pedagogen har inte heller lyssnat på vad som 

har hänt. När pedagogerna använder metoden medling lyssnar de på barnen och 

avvaktar med att bedöma vad som har hänt. Pedagogerna ger barnen chans att 

förklara sig själva och därefter att göra en rättvis bedömning av konflikten (Blank & 

Jasinski Schneider, 2011; Grünbaum & Lepp, 2005).   

I resultatet framkommer det att många av barnen vi intervjuat vill att pedagogerna 

ska reda ut konflikterna som uppstår. Vi upplever att de känner en trygghet till 

pedagogerna eftersom de är som en ersättningsperson för deras vårdnadshavare och 

kan reda ut konflikter åt barnen. I litteraturen beskrivs pedagogen som en trygghet 

både mentalt och fysiskt för barnen. Upplever barnen en obekväm situation kan de gå 

till en pedagog för att känna trygghet och sedan återgå till det han/hon gjorde 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Vi uppfattar detta som ett bra tecken när 

barnen vet att de kan gå till pedagogerna för att söka trygghet. Barnen har i resultatet 

beskrivit hur pedagogerna har felbedömt barnen i vissa konflikter och inte gett de 

någon chans till att förklara sig. Om barnen blir felbemötta av pedagogerna kan de 

till slut tappa förtroendet och därmed tryggheten till pedagogerna. Detta anser vi att 

pedagogerna måste tänka på när de bemöter barnen, alla ska behandlas lika och alla 

är lika mycket värda. 

7.4. Sociokulturell och salutogen teori 

Den sociokulturella teorin belyser vikten av att människor lär av varandra och 

omgivningen de befinner sig i. Barnen i förskolan lär sig av varandra och andra som 

är mer kompetenta än de själva. När barn börjar använda det verbala språket kan de 

mer och mer hantera konflikter själva utan pedagogers hjälp. Pedagogerna kan vara i 

närheten och lyssna på vad som händer men låta barnen försöka själva (Williams, 

2006). Vi anser att det är positivt när barnen börjar hantera konflikter själva och att 

de kan lära av varandra. Vi tror att barnen kan utvecklas genom varandra men även 

att pedagogerna har en stor roll hos barnen eftersom barnen efterliknar pedagogernas 

sätt att agera i olika situationer.  

Vi anser att om barn ska utveckla sin sociala kompetens krävs det att barnet enligt 

den sociokulturella teorin får samspela med andra och använda sig av det verbala 

språket. Detta är något som pedagoger måste försöka främja bland barnen på 

förskolan, annars riskerar barnen att hamna efter socialt och få en sämre förståelse 

för de regler och normer som finns i förskolan. Barnens sociala kompetens kommer 

ha en inverkan på hur de fungerar socialt som äldre om de inte får den sociala 

utvecklingen i förskolan. Detta går att sammankoppla med den salutogena teorin som 

stämmer överens med att barnen har den sociala kompetensen att integrera med 

andra mäniskor i olika aktiviteter. Teorin grundas på att se omgivningen och att få 

varje individ att bli delaktig och undvika att bli missförstådd eller hamna i en 

konflikt (Vedeler, 2009). Teoriernas roll är inget som framgår i resultatet, eftersom 

vi inte har ställt några frågor om detta till barnen.  
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7.5. Slutsatser 

Konflikter kan uppstå när som helst i förskolan. Konflikterna kan uppstå mellan 

barnen när barnen inte kommer överrens eller när någon bryter mot någon regel som 

finns, såsom att ta någon annans sak. De barn som vi har intervjuat anser att 

konflikter alltid är något negativt och något som gör någon ledsen eller arg. Vi fick 

fram att barnen själva vill hantera de konflikter som uppstår, men att barnen vill veta 

att de alltid kan gå till en pedagog för att få stöttning och trygghet. Barnens sätt att 

avsluta en konflikt är att oftast genom att de försöker föra en diskussion med den de 

bråkar med eller säger ”stopp”.  

Avslutningsvis vill vi lyfta ett fint citat som beskriver de flesta barnens tankar hur de 

vill bli vän med varandra efter en konflikt: 

Saga: Jag vet det bästa, det bästa är att man säger förlåt om man har gjort något. 

Det är det bästa jag vet. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som heter Ida Jonsson Fredsson och Jenny Kornelius 

Petersson och vi läser till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu håller 

vi på att skriva vårt examensarbete som handlar om konflikthantering utifrån barns 

perspektiv i förskolan. Vårt syfte med examensarbetet är att få en tydligare bild av 

hur barnen upplever konflikter och hur de vill hantera dessa.  

Vi skulle vilja intervjua barnen för att få så bra resultat som möjligt utifrån deras 

perspektiv. Vi kommer att intervjua dem gruppvis och barnen kommer att vara 

anonyma då vi endast kommer använda oss av deras svar och inte namn. Barnen har 

rätt till att avsluta intervjun när de vill och de svar vi får kommer endast användas i 

vårt examensarbete.  

 

Vi vore väldigt tacksamma om Ert barn får delta i vår undersökning om konflikter i 

förskolan. 

Ni kan lämna in lappen till förskollärarna senast den 26 september. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Ida Jonsson Fredsson och Jenny Kornelius Petersson 

 

 

 Barnets namn:_____________________________________________________ 

 

(  )Jag/Vi godkänner att ni får samla in och använda material där mitt/vårt barn finns 

med enligt ovanstående beskrivning. 

(  ) Jag/Vi godkänner inte att ni får samla in och använda material där mitt/vårt barn 

finns med enligt ovanstående beskrivning. 

 

 

______________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift   
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Bilaga 2  

 

Konflikt hantering 

Hur skulle Alfons kunna hantera situationen med lill-killen på annat vis? (s.11) 

Berätta för mig hur Alfons kan hantera detta som har hänt med lilkillen? (s.11) 

Hur hanterar ni konflikter? (i förskolan) 

Brukar ni hantera situationerna själva? i så fall hur? 

 

Vad är konflikt? 

Berätta varför tror ni att lill-killen springer ifrån alfons? (s,23) 

Hur känner ni när det uppstår en konflikt? 

Varför uppstår konflikter? 

 

Vad bråkar man om? 

Varför bråkar man? 

Hur känner ni då? 

Berätta för mig hur stämningen i situationen känns/ upplevs? 

 

Vuxnas roll 

När brukar pedagogerna hjälpa till? 

Tycker ni att Pedagogerna lyssnar på er och att ni får vara delaktiga i beslut som sker 

på förskolan? Hur och varför? 


