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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
 
I detta arbete studerar vi barns bemötande utifrån olika konfliktsituationer som kan uppstå 

utifrån ett barns perspektiv. Med vårt arbete vill vi belysa vikten med aktivt arbete för 

konflikthantering. 

 
Syfte 
Syftet med vår uppsats är att studera barns perspektiv på konflikter som uppstår i 

förskolan samt hur bemötandet barn emellan ser ut under konfliktsituationen. 

 

Metod 
Vårt metodval består av en kvalitativ samt kvantitativ undersökning där vi valde att 

använda oss av intervjuer med barn och även schematiska observationsscheman. Syftet 

med dessa metodval är att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning ur ett barns 

perspektiv. 

 
Resultat 
 
Resultatet visar att konflikter är en del av förskolans vardag framför allt i förskolans 

innemiljö. Barnen har i det stora hela en gemensam syn att en konflikt innebär en fysisk 

handling. Utefter vårt resultat kan vi också konstatera hur viktigt det är att barn inom 

förskolans verksamhet får kunskap och möjligheter till att sätta ord på sina känslor 

samt kunskap om olika alternativ till att hantera en konflikt. För att ge barnen dessa 

förutsättningar krävs det att pedagogerna har kunskap om hur de kan arbeta dagligen 

men även på ett förebyggande sätt kring konflikter samt konflikthantering. 
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1 Inledning 
 

Vi har valt att studera barns bemötande gentemot varandra där vårt fokus är konflikter 

barn emellan. Det är viktigt att redan i tidig ålder prata med barnen om bemötande och 

regelbundet arbeta med detta. Det är viktigt att ge barnen möjlighet till kunskap om 

hur man kan lösa problem på olika sätt. Levine och Tamburrino (2013, ss.273-275) 

menar att regelbundet samtala och arbeta med barns bemötande redan i tidig ålder 

gynnar barnens kunskap om hur de kan lösa olika problem. 

 

Vi anser att tryggheten är grunden i förskolans verksamhet, att bygga upp en 

gemenskap i gruppen där barnen känner en trygghet i att kunna säga ifrån samt verbalt 

kunna lösa konflikter som uppstår. Detta är något som Förskolans läroplan -98 

reviderad 2010 tar upp att, ”Förskolan ska erbjuda en trygg och omsorgsfull 

verksamhet där alla barn är inkluderande (lpfö98 rev. 2010, s.4). Alla barnen ska få 

utrymme att lyfta fram deras perspektiv på en konflikt och lösning på konflikten. Det 

finns oftast flera olika sätt att lösa konflikter på och det behöver pedagogerna stötta 

barnen i att förstå. Detta stämmer även in på det som Levine och Tamburrino tog upp 

ovan.  

 

Vi har tidigare genomfört ett projektarbete om det berörda ämnet men då ur 

pedagogernas perspektiv och med inriktning på likabehandlingsplanen. Under arbetets 

gång fann vi området väldigt intressant och har nu valt att se det ur ett barns perspektiv 

där vårt fokus ligger i barns bemötande sinsemellan. Vi uppmärksammade även under 

projektarbetets gång att det inte fanns så mycket litteratur och forskning kring ämnet 

just i förskoleålder, vilket gjorde oss mer intresserade av att fördjupa oss i ämnet. Med 

denna uppsats vill vi därför belysa vikten av att arbeta regelbundet med 

konflikthantering i förskolan. Utefter egen erfarenhet anser vi att barn i förskolan inte 

är för små för att förstå vad som är rätt eller fel, de kan ta större ansvar än vad vissa 

vuxna har kunskap om eller förstår.  

Om pedagogerna redan i förskoleåldern ger barnen kunskap och erfarenheter hur man 

kan kontrollera konflikter och sätta ord på sina känslor ges dessa barn en bra grund att 

ha med sig inför skolan samt även genom hela livet.  

 
 

 

2 Syfte 
Studiens syfte är att i förskolan undersöka var och hur konflikter uppstår samt barns 

sätt att förhålla sig till konflikter. 

 

 

2.1 Frågeställningar 
 

I vilka miljöer och situationer uppstår konflikter i förskolan? 

Vad anser barnen att en konflikt är? 

Hur beskriver barnen sina upplevelser vid konfliktsituationer? 
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2.2 Avgränsningar 
 

I denna uppsats har vi valt att avgränsa vår studie till en åldersgrupp på 5-6 åringarna 

i förskolans verksamhet. Detta för att vi upplever att de äldre barnen har ett mer 

utvecklat språkbruk och har där av en större möjlighet att sätta ord på sina känslor samt 

beskriva vad som sker i olika situationer, där av ger de oss möjligheten till att få ett 

bredare underlag i vår studie. Lokken och Sobstad (2010, s.109) belyser även de att 

barnens språkliga förmåga har betydelse. 

 

 

3 Bakgrund 
 

Utifrån vårt syfte och frågeställning tar vi i detta stycke upp hur forskare tolkar 

begreppet konflikt. Vi kommer även gå närmare in på språkets betydelse. Vi kommer 

även att nämna i vilken miljö samt situationer det uppstår mest konflikter och hur 

pedagogerna kan arbeta för att förebygga konflikter som uppstår. 

 

 

3.1 Begreppet konflikt 
 

Maltén (1998, s.145) tar upp att ordet konflikt kommer ifrån latinets conflictus vilket 

betyder tvist, motsättning eller sammanstötning. Maltén sammanfattar begreppet på 

följande vis: 

 

”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet 

mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behöv eller personlig stil.” 

(1998, s.145) 

 

Även Smith (2001, ss.15-17) skriver att en konflikt är en sammanstötning, motsättning 

– ”en kamp mellan olika krafter”. Hon anser att om man vänder på ordet 

sammanstötning är det något man gör tillsammans det vill säga en slags kontakt mellan 

två parter. Hon menar att konflikter uppstår trots gemensamma intressen eller mål. De 

uppstår då det finns olika meningar kring vilken taktik eller strategi som skall 

användas. Har man en förståelse för konfliktens orsak och dynamik skulle det inte 

uppstå en konflikt.  

 

Hakvoort & Friberg (2012, ss.29-32) beskriver begreppet konflikt som mångfasetterat. 

När Hakvoort & Friberg ser närmare i olika lexikon så har begreppet konflikt olika 

beskrivningar. Men något som alla beskrivningarna har gemensamt är att en konflikt 

handlar om någon slags kamp, strid och intressemotsättning. 

En konflikt är en situation som uppstår mellan två eller flera parter då varje part strävar 

efter en önskan som den andre parten inte är beredd att ge.  Att sätta detta i perspektiv 

till en barngrupp kan vara att två eller flera barn bråkar om en och samma leksak eller 

material. 
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Hakvoort & Friberg (2012, ss.31-32) poängterar att konflikter är något som tillhör 

livets gång och även i den pedagogiska miljön. De sägs att barn och ungdomar i en 

konfliktsituation befinner sig i en process av lärande och utveckling, där av ska varken 

pedagoger eller annan vuxen försöka ta över konflikten, för i samma stund hindras 

barnen från att lära och växa. 

 

Maltén (1998, ss.147-149) skriver att försvarsmekanismer eller anpassningsreaktioner 

är något som vi använder oss av när vi känner oss trängda i en situation för att försvara 

oss själva. Maltén menar på att nackdelarna med försvarsmekanismerna är att vi gärna 

flyr ifrån konflikten eller lägger skulden på den andra. Här har lärarens arbete kring att 

se signaler från elever och hur de mår en viktig betydande roll. Om det finns ett 

problem måste läraren hitta vart problemet ligger, om det ligger hos eleven själv eller 

gruppen. Han nämner även att den som utses till syndabock i en konflikt även anses 

stå för gruppens problem. Maltén tar upp nio olika försvarsmekanismer i hans bok som 

han anser vara de viktigaste i konfliktsituationer. Tre av dessa går vi närmare in på, 

den första är regression vilket innebär att personen använder sig av omogna eller 

primitiva beteenden, det kan vara så att personen börjar kasta saker, stampa i golvet 

eller skrika rakt ut. Den andra försvarsmekanismen Maltén nämner är 

överkompensation som står för att personen döljer sina svagheter genom att visa upp 

det som den är bra på istället. Den sista är rationalisering där personen i fråga använder 

sig av bortförklaringar vid sämre prestationer.  

 

Det som angetts ovan om konflikter betyder i vår studie att en konflikt handlar om 

någon form av tydlig intressemotsättning, kamp eller i vissa fall strid. Dessa yttringar 

kan vara av verbal eller fysisk natur. Det betyder också att vi har en operationell 

definition som utgångspunkt i studien, vilket innebär att motsättningarna som uppstår 

inte specificeras och avgränsas inledningsvis utan snarare är en del av det som studien 

kommer att visa. 

 
 

3. 2 Att sätta ord på sina känslor 
 

Hur en person upplever en konfliktsituation är väldigt individuellt. För att få en 

förståelse för den andre och där av komma fram till en lösning poängterar Öhman 

(2003, s.234) att det är viktigt att barn får sätta ord på sina känslor och få samtala och 

fundera på vad de känner. Barnen behöver även få möjlighet att lära sig uttrycka sina 

känslor genom kroppsspråk. Att lära sig att känslor är något som är bra att visa och att 

de är tillåtna men på ett kontrollerat sätt så att de inte skadar sig själva eller andra. 

Detta blir en grund som barnen har med sig i att förstå andra individer. Öhman (2003, 

s.238) nämner att efter en situation är det bra att diskutera handlingen, men det är 

viktigt att använda jag- formen i sitt eget tyckande. Vidare påpekar Öhman att det är 

viktigt att uppmuntra barnet att delge sin upplevelse för att sedan lyssna på barnets 

egna resonemang. Hon lyfter även fram att vuxna inte ska prata för mycket med barnen 

då barnen inte har den språkliga färdighet som krävs för att förstå innebörden. Hon 

menar att de är viktigt att prata med barnet och samtidigt visa för barnet, detta för att 

barnet ska kunna koppla ihop det språkliga med handling. Öhman (2003, s 219) 

poängterar vikten att tidigt prata med barnen om att säga stopp istället för att utföra en 
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handling. Det gäller att inte vara motsägelsefull i dessa stunder, små barn har svårt att 

tyda de vuxna. Ska barnen lyssna till ord eller den vuxnes kroppsspråk? 

 

När det handlar om konflikthantering belyser Öhman (2003, s.218) att det krävs en 

empatisk förmåga för att kunna hantera en konflikt på ett konstruktivt sätt. Öhman 

(2003, s.20) beskriver att ordet empati kommer från grekiskans empatheia och betyder 

”känna med”. Att kunna sätta sig in i en annans persons situation, att skapa en 

förståelse för denne. Att försöka hjälpa den andra utifrån egen inlevelseförmåga att 

förändra situationen. Men ger man en för intensiv inlevelse i en pressad situation kan 

det stjälpa istället för att hjälpa. Det gäller att hjälpa genom positiva erfarenheter, tröst, 

omsorg och en känsla av ansvar och skyldighet att hjälpa. 

 

Att språket har en stor betydelse är även något som Hwang och Nilsson (2011, ss.67-

68) påpekar är väsentligt för barns utveckling. Med hjälp av språket kan barnet delta i 

sociala samspel samt samtala med andra. Barnen kan ha en inre dialog som att 

resonera, och detta utvecklar barnets tänkande. 

  

Svensson (2005, s.27) menar att den vuxne behöver ge barnet tid till att samtala om 

olika händelser, och att hjälpa barnet sätta ord på upplevelser samt att de får sina 

erfarenheter förklarade för sig. 

 

Öhman (2003, s.239) i sin betonar att när man hjälper ett barn att lösa en konflikt ska 

man inte tvinga barnet till en ursäkt/ förlåt. Ordet får då ingen betydelse utan bara en 

tom fras som används. Hon nämner att man istället kan be barnet att göra en handling 

så att barnet ”gör” ett förlåt istället för att ge ett verbalt förlåt till den utsatta. Ibland 

känner barnen att de aldrig kan bli sams igen, bekräfta då barnets känsla och använd 

ordet ”när” för att ge barnet hopp om en försoning, ”ex när du vill bli sams igen kan 

du komma till mig så hjälper jag er att lösa konflikten”. Ge sedan barnet lite tid att 

smälta konflikten. Det är viktigt att inte tvinga barn att bli sams igen, men också att 

inte låta de vara osams utan ge de hopp om att de kommer lösa det. 

 

 

3.3 Leken och samspelets betydelse i konfliktsituation 
 

 
Lindsey (2014, ss. 278-283 ) tar i sin artikel upp förskolebarns engagemang i fysisk 

lek, samt skillnader i de fysiska lekarna mellan de olika könen. Artikeln nämner även 

att det är viktigt att barnen bildar sociala relationer till jämnåriga, detta för att få en 

god skolberedskap. Barns deltagande i leken är en viktig del i att skapa relationer, där 

lär sig barnen att öva och utveckla sociala och kognitiva färdigheter som 

konfliktlösning, kommunikation samt problemlösning. Barn leker redan vid 2 års ålder 

brottning, jage och skojslåss i sina lekar, och detta är 5 % av barnens lektid under 

dagen med jämngamla barn. 

 

Holm & Laursen (2010, ss.23-24) skriver att barnen förhandlar med varandra i form 

av mindre uttalade förhandlingar samt mer verbala förhandlingar kring att få delta i en 

pågående lek. Barnen i en pågående aktivitet låter inte alla vara med i den då de är 

rädda att leken som de skapat var svår att bygga upp, samt att de inte vill att deras lek 
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ska avbrytas eller komma in i komplikationer. Därför gör de lekande barnen det svårare 

för andra barn att komma in i deras lek.  

 

Även Johansson (2001, ss.71-73) tar upp dilemmat när pedagogen ska gå in eller inte 

i en pågående aktivitet. Hon menar att barn som är inne i en pågående lek inte låter 

andra barn delta i deras lekvärld, detta då de anser att deras lek är upptagen. Hon tar 

upp att pedagogen ställs inför ett svårt val i dessa situationer. Johansson anser att det 

finns en lösning på detta, hon belyser att pedagogen tillsammans med det utfrysta 

barnet ska påbörja en liknande lek vid sidan av den pågående leken. Detta kan få de 

andra barnen att leka sig in i den leken som pedagogen startat upp, och då kommer det 

utfrysta barnet in i leken med de andra barnen.    

 

Williams (2006, ss.37-39) lyfter i sin text att barn lär sig genom egna erfarenheter och 

handlingar. Kunskapen ska genomföras för att kunna läras och inte undervisas. Läraren 

ska ta tillvara på barnets lust att upptäcka och barnets kreativitet. Att låta barnet själv 

experimentera och komma fram till slutsatser där läraren själv inte ingriper på eget 

bevåg. Detta är för att barnet ska kunna skapa sig en egen förståelse av fenomenet. 

Hon beskriver även att när det gäller moraliska värden så är vuxna är nödvändiga men 

inte tillräckliga för barnets utveckling av de moraliska värdena. Dessa måste läras i 

samspel med andra barn, det är först då som barnet lär sig känslan rättvisa. Barn kan 

genom samspel få både sociala och kognitiva färdigheter. De sociala färdigheterna får 

barnet genom att den kan lyssna på andra, de kognitiva färdigheterna kommer genom 

att kunna se sanningen i sina egna uppfattningar och att kunna lyssna in andras 

perspektiv. Smidt (2010, s.144) tar upp att leken är viktig och att barnen lär genom 

den. Men barnen även lär av genom de dagliga interaktionerna, som ett besök på 

sjukhus, en måltid med familjen, lyssna på sagor och så vidare. 

 

Williams (2006, s.28) menar att barn lär tillsammans men att det även är viktigt med 

vuxnas närvaro under dessa stunder. Läraren kan hjälpa barnen att uppmärksamma att 

det finns olika lösningar på ett och samma fenomen. Genom att belysa mångfalden av 

lösningar lär sig barnen av varandra och detta medför en förståelse för den kunskap de 

har tillsammans. Vid ett deltagande från lärarens sida kan läraren stötta barnen och ge 

de möjlighet att upptäcka att det finns olika uppfattningar kring ett och samma 

fenomen, det är detta som bidrar till samlärande. 

 

Williams (2006, ss.40-41) belyser att barn lär tillsammans, men att de främst lär av de 

som är mer kunniga än de själva kring det aktuella ämnet. Barnen brukar imitera för 

att utveckla det sociala lärandet. Barnen imiterar gärna varandra i det som de anser 

vara intressant och oftast är det äldre barn som de yngre imiterar, det vill säga de äldre 

som de ser upp till. Det är genom att titta och imitera som det yngre barnet lär sig, detta 

är innan barnet har det verbala språket. 

Öhman (2003, s.218) menar att oundvikliga konflikter som inträffar kan pedagogen se 

som ett redskap som stimulerar utvecklingen av empatiförmågan, olikheter och 

hantering av konflikter. 
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3.4 Situationer där konflikter kan uppstå 
 

Smith (2001, ss.16-17) poängterar att vi lägger energi på konflikter för att det påverkar 

våra liv, vårt välbefinnande och vår effektivitet. Hon menar att det finns tre grunder 

till konflikt. Individuell konflikt är något som rör mina intressen och behov samt hur 

dessa hanteras. En annan sort av konflikt är relationskonflikt som är en konflikt mellan 

en person eller en hel grupp, hur personen uppfattar sig själv. Den sista konflikten som 

Smith lyfter upp är strukturell konflikt vilket innebär en konflikt mellan en person och 

en organisation.  

  

Maltén (1998, s.146) menar att en konflikt kan ligga och gro under en tid, men tillslut 

så kommer problemet att komma upp igen och blir då svåra att hantera. Han lyfter även 

fram att en person brukar utses till syndabock i olika konfliktsituationer. Johansson 

(2001, ss.43-44) tar upp följande, för att barnen ska behålla en sak som de har, 

använder de sig av makt. Denna makt kan uttrycka sig både fysisk eller psykisk i form 

av en styrka mot dom andra. Barnet kan i denna situation knuffas för att få igenom sin 

vilja.  

 

Smith (2001) och Öhman (2003) beskriver konflikter på liknande sätt. Smith (2001, 

ss.15-16) menar att vanliga orsaker till konflikter är våra undertryckta behov, försöker 

vi trycka bort våra behov blir det konflikter. Smith nämner fyra behov som hon 

beskriver vara orubbliga för att undvika konfliktsituationer. Trygghet är ett av dessa 

behov och med det menas att individen ska kunna känna sig trygg, värden är ytterligare 

ett behov som Smith lyfter fram där hon menar på att det berör idéer, normer och 

trosföreställningar. De sista två som Smith nämner är mening vilket hon kopplat till 

rättvisa, och till sist frihet att kunna känna att man får bestämma själv. Även Öhman 

(2003, s.220) belyser fem enligt henne vanliga konfliktorsaker. Den första är 

intressemotsättningar vilket innebär att det finns olika åsikter i ett sammanhang. En 

annan orsak är värderingar vilket berör det egna tyckandet i en situation. Detta kan 

även kopplas ihop med otillfredsställda behov där den berörda inte får det som den vill 

eller behöver ha. Reaktion på fientligt bemötande belyser Öhman vara en hämndaktion 

där det anses vara rätt att hämnas. Till sist tar Öhman upp reaktion på att bli stoppad 

personen i fråga har en ide att utveckla men blir stoppad i handlingen och säger då 

tydligt ifrån.  

 

Johansson (2001, ss.158-159) belyser att barnen dras till etiska konflikter då de anser 

att konflikterna är spännande och där av fångar barnens intresse. Barn är ute efter 

konfliktsituationer samt att låta andra barn känna smärta, men barnen blir överraskade 

av de andra barnens reaktioner. Barnen hanterar andras reaktioner på smärta olika, 

antagligen springer de iväg från konflikten eller så stannar de kvar då de märker hur 

sårat det andra barnet blev av konflikten. Johansson menar att barn bör se smärtan som 

uppstår i de andra barnens ansikten, detta kan hjälpa barnet att se följderna av 

handlingen. Då kan barnet försöka att förstå hur den andra känner sig genom att 

försöka tolka ansiktsuttrycket på det utsatta barnet. Barnen kan då inse att det är deras 

ansvar att hjälpa den som de skadat. Detta är ett viktigt steg i barnets utveckling, att få 

en förståelse för de andra barnets känsla efter en handling som utförts.  
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Skolverket (2015, s.38) belyser att trånga miljöer kan ge mycket inlärningstillfällen 

men det skapar även konflikter. Trängsel skapar en stressfaktor vilket gör det svårare 

att se andras behov, både för vuxna och barn. Enligt skolverket framkommer det tydligt 

att trånga situationer framkallar en stress både hos barn och vuxna. Skolverket (2015, 

s.11) tar även upp att det är viktigt att barn får leka ostört utan att det blir avbrott 

upprepande gånger under lekens gång. Miljön bör vara formad på så sätt att barnen 

kan klara sig utan att be om hjälp. 

 

3.5 Åtgärder för att förebygga konflikter 
 

Hakvoort & Friberg (2012, s.40) redogör för sin tolkning av Hareide som betonar 

vikten av att konflikter bör accepteras som en naturlig del av förskolemiljön, att se 

varje konflikt som ett lärtillfälle. I deras text skriver dom om Draconprojektet, vilket 

innebar att använda sig av drama för att ge barnen kunskap om konflikt- och 

konflikthantering. Detta arbetssätt visade sig ha positiva effekter. Arbetet med drama 

och utbildning i konflikthantering ser annorlunda ut då förskolebarn kanske inte 

kommit lika långt i sin känslomässiga, moraliska, sociala och kognitiva utveckling 

som elever i grundskolan. För att arbeta mot kränkningar behöver personalen på 

förskolan diskutera innebörden av kränkningar enligt Öhman (2008, ss.23-24) . Det 

första steget är att gå till sig själv och tänka på hur jag uttrycker mig, vilken ton jag 

använder, vad jag uppmuntrar till, hur jag visar att kränkningar inte är okey samt i 

vilka situationer kränker jag. Pedagogen bör kartlägga verksamhetens rutiner för att se 

till att ingen känner sig kränkt eller diskriminerad i de dagliga rutinerna.   

 

 

Levine och Tamburrino  (2013, ss. 273-275) nämner i sin artikel både ämnet mobbning 

och hur man kan arbeta förebyggande kring ämnet i förskola/skola i de lägre åldrarna. 

Artikeln tar även upp vikten med att se de barn som har svårigheter med att befinna 

sig i ett socialt samspel och i tidig ålder utsätter andra barn för mobbning och annan 

kränkande behandling. Det är även viktigt att redan i tidig ålder prata och arbeta 

regelbundet med barns bemötande, detta för att ge barnen möjlighet till kunskap om 

hur man kan lösa ett problem på olika sätt. Sammanfattningsvis så tar även Levin och 

Tamburrino , upp att det är viktigt att samtala med barnen, att få barnen att arbeta med 

sin språkutveckling för att främja konflikter. 

 

Öhman (2008, ss.29-30) lyfter fram att barn som blir utsatta för kränkning är svåra att 

upptäcka då det oftast sker då det inte finns någon vuxen i närheten. Hon tar även upp 

svårigheten för ett nytt barn att komma in i en ny barngrupp. Det är svårt för det nya 

barnet att komma in i gruppens gemenskap, även om barnet har varit populär och 

omtyckt i den gamla barngruppen. Det kan ta upp till veckor eller månader för barnet 

att komma in i gemenskapen som finns, det är därför väldigt viktigt att pedagogen 

stöttar barnet från början för att hjälpa barnet komma in i gemenskapen.  

 

Maltén (1998, ss.178-179) beskriver vad han anser vara de bästa strategierna för 

konflikthantering, som han benämner samverkansstrategier. Han menar att 
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problemlösande samtal är värdefullt för konflikthanteringen, samt att det är bra att 

kunna förhandla i konfliktsituationen. Skulle inte dessa två inte fungera kan det 

behövas medling genom ett trepartssamtal, det vill säga att en utifrån hjälper de att 

komma fram till en lösning. Han menar på att alla inblandade i konflikten ska känna 

sig engagerade och motiverade. De inblandade ska ta gemensamt ansvar, mötas ”face-

to-face”, skaffa en förståelse, tillit och respekt för varandra. En medlare ska hjälpa att 

föra parterna närmare varandra och ge dom en möjlighet att skaffa en gemensam 

förståelse för situationen. Medlaren ska inte komma med lösningar utan de inblandade 

ska finna lösningen själva. Johansson (2001, s.160) belyser att det är viktigt att 

pedagogen ställer öppna frågor efter en konfliktsituation, frågor som även är 

problematiserande för att hjälpa barnen beskriva sitt perspektiv. Pedagogen ska inte 

koncentrera sig på att hitta rätt och fel i de etiska konflikterna, utan låta barnen hjälpa 

till att fundera kring hur konflikten kan lösas.   

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en konflikt enligt Maltén (1998) och Smith 

(2001) kan beskrivas som en sammanstötning, motsättning eller tvist, det är barnens 

olika syn på intresse, värderingar och behov som gör att konflikter uppstår. En konflikt 

kan uppstå från försvarsmekanismen som finns där för att skydda oss själva i olika 

situationer Maltén (1998).   

 

Öhman (2003) belyser vikten av att kunna sätta ord på känslorna och föra samtal kring 

dessa. Barnen behöver lära sig att det är tillåtet att uttrycka känslor men även hur de 

ska behärska känslorna. Detta lägger en grund inför framtida konflikthanteringar. Hon 

menar även att det är av stor vikt att barnen lär sig empati, så att kunna de kan sätta sig 

in i och förstå en andra barns situationer.  

 

Både Holm & Laursen (2010) och Johansson (2001) beskriver att barn skyddar deras 

lekvärld mot andra barn som vill delta, detta då barnen är rädda om det som de har 

byggt upp då de inte vill att leken ska förstöras.  

Williams (2006) menar att barnen lär tillsammans men behöver stöttning av de vuxna 

i början, för att ge barnen en bredare bild på mångfalden av lösningar på problem.  

Smith (2001) och Öhman (2003) belyser att konflikter ofta uppstår då våra behov blir 

undantryckta. Öhman (2008) belyser även vikten av vuxnas närvaro för att kunna 

förhindra konflikter. 

 

 

4 Teoretisk ram 
 

Många barn i dagens samhälle spenderar större del av sin vardag i förskolans 

verksamhet. Då barngrupperna är stora så blir det många möten i någon form av 

samspel, både för barnen men också för pedagogerna. Många barn med individuella 

intressen samt viljor och behov ska dela pedagogernas uppmärksamhet och samspela 

på en begränsad yta, detta kan i sin tur skapa konflikter.                                                                                                                                                                                                                                 

Eftersom de mesta i förskolans verksamhet sker i interaktion med andra individer så 
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har vi valt att utgå från Sterns teori om självutveckling (Stern1991, ss.19-21). När 

Stern talar om ett barns subjektiva upplevelser i sitt eget sociala liv har han sin 

utgångspunkt i känslan av självet. Stern menar att känslan av självet genomsyrar hela 

barnets vardag och detta igenom olika former. Självet är den del inom kroppen som 

agerar, planerar, har känslor och avsikter, den del som överför upplevelser till språk 

samt kommunicerar och delar kunskaper ihop med andra. Han beskriver olika känslor 

av självet. Några av de känslor han berör är känslan av agens, detta kan leda till en 

känsla av att inte ha kontroll. Att inte ha kontroll i en situation kan skapa stress och i 

sin tur leda till att en konflikt uppstår. Känslan av kontinuitet, kan ge känslan av att 

vilja fly från situationen. Känslan av att skapa ordning, kan leda till att individen 

känner kaos samt känslan av att förmedla en mening, kan leda till utanförskap samt 

dålig socialisering. Att inte kunna göra sig förstådd eller att inte ha förutsättningar till 

att berätta vad man vill samt menar kan leda till frustration och ur detta uppstår en 

konflikt. Dessa känslor är av vikt i barns vardagliga sociala interaktioner och 

tillsammans utgör dessa grunden för den subjektiva upplevelsen av social utveckling.   

 

Som vi nämnt tidigare består hela vår vardag av samspel, en ömsesidig anpassning där 

barnet påverkar från första stund. Det handlar om att upptäcka, möta och bekräfta 

varandras olika behov och känslor. Det är först när andra bekräftar och tolkar den andre 

individen på ett nytt sätt och handlar där efter som de sker framsteg i utvecklingen 

(Stern 1991, s.23). Detta om att bekräfta beskriver Stern också genom att dela fokus 

för uppmärksamhet och detta redan vid spädbarnsålder. Spädbarnet måste lämna sin 

egocentriska position i detta fall mammans finger för att se vilket föremål fingret pekar 

på. Men det är inte först då barnet tittar tillbaka på mamman och kommunicerar i form 

av ansiktsuttryck en bekräftelse då delad uppmärksamhet konstateras Stern (1991, 

s.141).   

 

Att dela intentioner och känslotillstånd med varandra är också något som präglar 

barnens vardag. För undvika att visa konflikter uppstår är det viktigt att barnen får 

kunskap och förståelse för hur andra individer påverkas av ens eget beteende samt 

agerande. Det är även viktigt att barn får kunskap om att läsa av olika känslotillstånd i 

form av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Stern beskriver det som intentionell 

kommunikation ett så kallat signal-beteende där sändaren är medveten om hur hens 

signaler kommer att påverka mottagaren. Detta med hjälp av ögonkontakt samt 

ansiktsuttryck. Likaså att dela känslotillstånd är något som styrs genom ögonkontakt 

och ansiktsuttryck. Att läsa av den andres individs osäkerhet, rädsla eller glädje och i 

sin tur bekräfta detta (Stern 1991, ss.142-143). Stern poängterar för att ett utbyte av de 

intersubjektiva känslorna ska ske så krävs mer en imitation samt förståelse för olika 

uttryck. De första som måste ske är att sändaren måste ha kunskap om mottagarens 

känslotillstånd och dess yttre beteende. Det andra är att sedan kunna svara på 

mottagarens känslotillstånd utan att enbart imitera men ändå svara på mottagarens yttre 

beteende och för de tredje krävs att mottagaren förstår sändarens uttryck utefter en 

egen känsloupplevelse och inte bara av imitation. Det först när dessa tre villkor är 

uppfyllda då ett utbyte av ett känslotillstånd kan bekräftas (Stern 1991, s.149-150).  
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4.1 Cohens konfliktpyramid 
 

Enligt Hakkvort och Friberg (2012, ss.35-36) är Cohens en grundare och direktör för 

en av de äldsta organisationerna i världen som arbetar kring medling inom de 

pedagogiska miljöerna. Genom forskning och studier runt om i världen har Cohens 

arbetat fram konkreta och tydliga system och metoder för att arbeta aktivt samt 

förebyggande med konflikthantering. Vi ser tydliga samband mellan hur förskolan 

arbetar kring konflikthantering och hur Cohens beskriver hur han tänker kring ämnet.  

 

Skolor och förskolor har olika förutsättningar för hur det förhåller sig och hanterar 

konflikter. I vissa pedagogiska miljöer finns det förutbestämda koder för vad som är 

tillåtet och icke tillåtet beteende. Detta kan variera allt ifrån en verbal handling till en 

mer allvarlig fysisk handling i detta fall våld. Det finns många olika verktyg för att 

arbeta aktivt med konflikthantering. Det Cohens beskriver som en viktig del i arbetet 

kring konflikthantering är att se helheten och sambanden mellan olika 

konflikhanteringsprogram. För att göra detta möjligt krävs ett system som beskriver 

hur det olika programmen och aktiviteterna förhåller sig till vandra Cohens pyramid 

är ett sådant system. 

Cohens pyramid innehåller fyra olika nivåer. Detta system användas bl.a. i USA:s 

skolor i arbetet kring konflikthantering. Alla nivåer är lika viktiga men i grunden ligger 

den del som måste få mest uppmärksamhet. 

 

För att konfliktpyramiden ska fungera fullt ut så är det viktigt att förstå dess helhet och 

att förstå dynamiken mellan de fyra olika nivåerna. I den första nivån är arbetet kring 

bl.a. moral, social medvetenhet, ledarskap, insatser, kommunikation, empati och 

gruppdynamik centrala ämnen. Likaså att arbeta på ett utvecklande sätt med sociala 

kompetenser och sociala relationer. Inom den andre nivån är det fokus på lösningen av 

konflikten genom förhandling.  Att ge barnen kunskap om konflikthantering. Det har 

en stor betydelse att konflikten får en konstruktiv utgång detta leder till individens, 

gruppens utveckling och lärande. Det är en stöttande miljö och fungerande sociala 
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relationer som skapar förutsättningarna för barnen i en konfliktprocess. Den tredje 

nivån handlar då de uppstår en konflikter där inte barnen själva kan lösa eller hantera 

situationen på egen hand. Det är då en tredje person kan behövas vars uppgift blir att 

medla. Denna person kan vara både en pedagog, kamrat eller annan vuxen. Den fjärde 

och sista nivån berör ”skiljedömda konflikter”. Här blir inte konflikterna lösta utan här 

handlar det om att stoppa förbjudna beteende. När en konflikt övergår till våldsamma 

och aggressiva beteende så blockeras möjligheterna att en konstruktiv lösning ska bli 

möjlig samt bromsar den lärandeprocessen (Hakvoort & Friberg, ss.36-38). 

 

Den första viktiga grundprincipen är att pyramidens alla nivåer måste användas 

samtidigt. Att utesluta någon nivå gör så att helhetssynen försvinner och där med syftet 

med pyramiden (Hakvoort & Friberg 2012, s.35). Den andra grundprincipen är 

pyramidens form. Det finns en anledning till varför första nivån har störst plats. 

Cohens menar att det är arbetet kring att förebygga konflikter som vi pedagoger ska 

fokusera på. Detta kan vi göra genom att utveckla och stimulera 

kommunikationsfärdigheter samt arbeta för att skapa trygga sociala relationer mellan 

barnen men även mellan barn och pedagog. Cohens beskriver dessutom att det är 

viktigt att acceptera konflikter som en naturlig del av människans vardag men att 

vuxna och barn måste ges möjlighet till kunskap och detta får vi genom att se konflikter 

som ett lärtillfälle (Hakvoort & Friberg 2012, ss.40-41)   

 

 

5 Metod 
 

I följande del presenteras vilka metoder vi valt att använda oss av för att undersöka när 

konflikter uppstår i förskolan, samt barnens upplevelser av olika konfliktsituationer 

och detta ur ett barns perspektiv. Först presenteras den kvalitativa metoden i form av 

intervju och där efter vår kvantitativa metod i form av schematiska observationer. 

Därefter följer vårt urval, pilotstudie, arbetsfördelning och tillvägagångssätt, 

tillförgilltighet och giltighet, etik samt bearbetning och analys av material.  
 

 

 

5.1 Val av metod 
 

I detta avsnitt tar vi upp varför vi valde att använda oss av både kvalitativ och 

kvantitativ metoder, samt val av att fördela arbetsuppgifterna, tillförlitlighet, giltighet 

och etik. 

 

Den kvalitativa metoden där vi som forskare ges möjlighet till att förstå och tolka 

människors personlighet och handlingar (Thurén 2007, s.95).  En intervju ger 

information om subjektiva förhållanden vilket ger oss pedagoger möjlighet till att 

ändra på våra förutfattade uppfattningar kring hur svarspersonen i detta fall barnet 

upplever eller agerar i olika situationer (Lokken & Sobstad 2010, ss.108-109). Vi 

ansåg att den kvalitativa metoden i form av intervju passade vårt valda ämne då vi ville 

få en förståelse för barnens tankar kring konflikter i förskolan. Genom att intervjua 
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barnen ville vi att de skulle sätta ord på deras känslor samt beskriva hur de konflikterna 

de medverkat i har lösts. Genom att använda oss av denna metod vill vi få en fördjupad 

kunskap inom detta ämne. 

 

En kvantitativ metod har det som står för att det finns enbart två vägar till säker 

kunskap. Det ena är vad vi kan räkna oss till med hjälp av logik och det andra är det vi 

kan iaktta med hjälp av våra fem sinnen. Kvantitativ metod handlar om säker kunskap 

och noggrann undersökning (Thurén 2007, ss.17-18). Vi ansåg att även den 

kvantitativa metoden passade för vårt valda ämne i form av schematiska 

observationsscheman. Denna form av metodval skulle bidra med att se om det finns 

nått samband mellan var konflikter utspelar sig, vilken tid de utspelar sig samt om 

konflikterna blir lösta. Genom att använda detta metodval får vi en noggrann 

undersökning till vår forskning. 

 

 

5.1.1 Att intervjua barn 
 

Då ett utav våra mål är att tolka handlingar, känslostämningar samt berättelser ur ett 

barns perspektiv i olika situationer anser vi att den kvalitativa metoden i form av 

intervju passade vår undersökning samt kan spegla vårt syfte på ett positivt sätt. 

Rubinstein & Wesén (1986, s.57) tar upp att det är viktigt att man är väl förberedd 

inför en intervju med barn. För att intervjun ska bli så givande som möjligt är det 

viktigt att hitta en lugn plats där ingen kommer och stör, att följa upp barnens svar så 

att intervjun blir mer som ett samtal, samt att banda in barnens svar så att intervjuaren 

är närvarande och kan koncentrera sig på det som barnet säger.  

 

Lokken & Sobstad (2010, ss.108-109) beskriver att intervjuer ger information om de 

subjektiva förhållandena om vilka uppfattningar i detta fall barnet har kring 

konfliktsituationer. Då syftet med vår studie utgår från ett barns perspektiv blir intervju 

särskilt viktig då en barnintervju kan ändra våra förutfattade uppfattningar kring barns 

behov i deras situation. 

 

Björndal (2005, s.91) menar att nackdelen med intervju är att det tar tid att sätta ihop 

samt att bearbeta, vilket gör att man bara kan göra ett fåtal intervjuer. En annan nackdel 

med intervjuer är att intervjuaren kan påverka den som intervjuas så att den tar efter 

intervjuarens uppfattningar. Vi tog med oss detta då vi skulle genomföra intervjuerna, 

där av valde vi att genomföra fem intervjuer var. 

 

En annan nackdel som Lokken & Sobstad (2010, s.109) tar upp som vi måste förhålla 

oss till är att barn har en förmåga att anpassa svaren utefter vad de tror att den vuxne 

vill höra. Ytterligare en nackdel att förhålla oss till är att vissa barns namn kan komma 

upp vid flera tillfällen i intervjun som syndabockar, både befogat men även obefogat. 
 

Björndal (2005, ss.92-93) redogör för olika indelningar på intervjuformer, nedan 

beskriver vi två olika former. Samtalsintervju är en intervjuform som är ostrukturerad 

och ger därmed både intervjuaren och svaranden en frihet att föra samtalet. En nackdel 

men denna intervjuform är att det är svårt att jämföra de olika intervjuerna. Den andra 

formen som Björndal tar upp är standardiserad intervju med öppna frågor och svar 
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denna metod gör att de svaren blir lättare att jämföra med de olika intervjuerna. En 

nackdel med denna intervjuform är att i värsta fall kan intervjun uppfattas som ett 

förhör. Vi ansåg att standardiserad intervju med öppna frågor och svar var något som 

passade in med vårt syfte samt frågeställning. Då vårt syfte är att förstå konflikter ur 

ett barns perspektiv var vi extra varsamma så att intervjun inte skulle uppfattas som ett 

förhör utan istället som en givande stund tillsammans med möjlighet till diskussion 

och förståelse. 

 

Björndal (2005, s.94) lyfter fram vikten med att visa intresse för den som intervjuas. 

Att använda ögonkontakt, nicka menande och visa att man är uppmärksamma på vad 

den intervjuade säger. Detta anser vi är väldigt viktigt att ha med sig vid 

intervjutillfället. För att kunna få fram de erfarenheter barn har i frågan måste man visa 

intresse för det som barnen säger.  

 

 

5.1.2 Schematisk observation 
 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod för att kunna kartlägga 

konfliktsituationerna på de två förskolorna vi utfört vår studie på. För att kunna få fram 

en kartläggning med en mätbar realitet så använde vi oss av schematiska observationer 

som metod, detta gav oss ett resultat som vi tydligt kunde läsa av. Observationerna 

ägde rum under fyra dagar där vi som observerade var på en förskola var, utav de två 

förskolorna som deltog i vår studie. Björndal (2005, ss.53-54) menar på att fördelen 

med ett observationsschema är att observatören inte behöver skriva ned allt som 

händer. Arbetet blir förenklat genom att observatören snabbt kan registrera 

informationen 

  

5.2 Urval 
 

Vi har valt att under 4 dagar använda oss av schematiska observationer samt intervju 

av 10 utvalda barn. Vår uppsats genomfördes på två olika förskolor i en större stad i 

Sverige. Urvalsgruppen bestod av de äldre barnen på förskolorna de vill säga 5-6 

åringar. För de schematiska observationerna observerade vi hela förskolegruppen på 

de avdelningarna där vi fått medgivande från föräldrarna. Vi ansåg att de äldre barnen 

i dessa situationer har mer erfarenheter med sig sedan tidigare och kan då använda sig 

av dessa erfarenheter för att själva kunna lösa de konflikter som uppstår. Yngre barnen 

anser vi fortfarande lär sig hur man bemöter varandra och får handledning av detta från 

de vuxna. För att vi skulle få fram ett resultat som visade på hur barn bemöter varandra 

ansåg vi det vara mest lämpligt med att studera de äldre barnen som har tidigare 

erfarenheter med sig av konfliktsituationer. Vi valde att rikta in vår uppsats mot de 

äldre barnen då vi anser att de har ett mer utvecklat språkbruk och har där av större 

möjligheter att sätta ord på sina känslor samt beskriva vad som sker i olika situationer. 

I våra intervjuer utgjorde språket en stor betydelse då intervju i vårt fall innebar frågor 

som barnen behöver besvara för att vi skulle få ett bredare material att arbeta med. 

Yngre barn har oftast inte utvecklat det språkbruk som vi eftersökte i dessa intervjuer 

för att ge oss tillräckligt med material att arbeta med, enligt oss. Detta är något som 

Lokken & Sobstad (2010, s.109) poängterar i sin text att barnets språkliga färdigheter 
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har stor betydelse kring vilket resultat man vill uppnå. Detta ger oss möjligheten till 

ett bredare underlag för att kunna besvara vårt syfte och vår frågeställning. Fördelarna 

med att använda oss av just äldre barn i vår studie är som ovan nämnt deras verbala 

förmåga. Detta var i vår studie av största vikt då vi använde oss av intervju som en av 

grunderna i vår studie. 

 

Då vi tar upp språkets betydelse i vår studie och för att få ett bredare perspektiv i vår 

undersökning valde vi därför två förskolor med olika bakgrunder. Den ena förskolan 

är placerad i ett mångkulturellt område där barnen till största del har svenskan som 

andra språk. Den andra förskolan ligger i ett område där majoriteten barn har svenskan 

som modersmål. I det två barngrupper som vår studie genomförs i är könsfördelningen 

ungefär detsamma 

 

 

5.3 Pilotstudie 
 

Innan vi beslutade vilken metod vi skulle använda oss av i vår uppsats utförde vi en 

pilotstudie på den tänkta metoden. Vår första tanke var att utföra en kvalitativ metod i 

form av observationer och i samband med observationen en följande intervju. Vi 

genomförde fyra observationer under pilotstudien. Det visade det sig att svaren på de 

frågorna vi ställde efter en observation blev liknande de svar som de vi fått fram från 

tidigare observationer. Då det resultat vi fick fram från pilotstudien gav liknande 

beskrivelse av känslor och händelser ansåg vi att materialet var för tunt för vår uppsats.  

Vi beslutade oss för att istället använda oss av två olika metoder, kvalitativ i form av 

intervjuer samt kvantitativ i form av schematiska observationer. 

  

Vi utförde även en pilotstudie kring de intervjufrågorna (Bilaga 2) vi skrivit, 

pilotstudien genomfördes på tre barn i 5-6 års ålder. Då vi efter pilotstudien såg att 

svaren vi fick från intervjuerna inte riktigt gav oss de svar vi sökte ändrade vi om 

frågorna för att få mer material att arbeta med. En av frågorna som omformulerades 

var: ”Kan du berätta om ett bråk du varit med i?” denna fråga omformulerades till: 

”Vad hände enligt dig?” Vi märkte att barnen uppfattade de frågor som vi använde oss 

av först (Bilaga 2) var svårtolkade för barnen och de viste inte riktigt vad de skulle 

svara.  Efter denna pilotstudie omformulerade vi intervjufrågorna (Bilaga 3) innan de 

slutgiltiga intervjuerna genomfördes. Det främsta syftet med dessa pilotstudier var att 

se till vad som bäst lämpade sig får vår uppsats. 

 

 

5.4 Tillvägagångssätt 
 

Först diskuterade vi vilka utgångspunkter som skulle finnas med i våra schematiska 

observationer. Därefter diskuterade vi noga innebörden i våra utgångspunkter, detta 

för att få en gemensam syn på vad vi menade med de olika begreppen i schemat vi 

använde oss utav i observationerna. Detta gjorde att vi på ett tydligt och enkelt sätt 

kunde sammanställa vårt insamlade material.  
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Nästa del blev att formulera ett missivbrev1 och där efter frågade vi två förskolechefer 

på två olika förskolor i en och samma kommun om vi fick genomföra vår forskning på 

dess förskolor och fick medgivande till forskningen. Efter det så lämnade vi ut våra 

missivbrev till de föräldrar vars barn tillhörde vår urvalsgrupp på de två utvalda 

förskolorna. Därefter genomfördes en pilotstudie på vårt material för att se så det gav 

önskat resultat, vilket vi då märkte att det inte riktigt gjorde. Efter att ha utformat och 

provat vårt material ytterligare en gång så kunde vi vara säkra på att det gav svar på 

vårt syfte och vår frågeställning. De schematiska observationerna genomfördes 

sporadiskt både i förskolans innemiljö samt ute miljö detta under en period om 4 dagar.  

När det gäller intervjuerna så gjorde vi på liknande sätt som vid de schematiska 

observationerna. Först diskuterade vi vilka intervjufrågor som vi ansåg skulle ge oss 

svar utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Efter detta gjordes en pilotstudie med 

våra utvalda intervjufrågor och detta med hjälp av tre barn på de utvalda förskolorna. 

För att även här få tydliga svar på vårt syfte och vår frågeställning krävdes ändring 

samt omformulering av vissa intervjufrågor. Efter att ha omformulerat och provat 

material igen kunde vi sedan utföra våra intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes 

på förmiddagen med en för barnet välkänd person. Vi valde att genomföra intervjuerna 

en och en i ett enskilt mötesrum där varken miljön eller andra individer hade möjlighet 

till att påverka barnet samt intervjuare. Vi delade även upp intervjuerna så att vi 

genomförde 5 intervjuer var. Samtliga intervjuer varierade i längd allt från 2-7 min. 

För att öka reliabiliteten ljudinspelades intervjuerna, vilket innebar att intervjuaren inte 

behövde tänka på frågorna utan kunde då istället koncentrera sig på kroppsspråket och 

att ställa följd frågor så att intervjun blev mer som ett samtal.  

 

5.5 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Det är viktigt att undersökningen har en hög validitet vilket innebär att man undersöker 

det man vill undersöka och ingenting annat. En hög reliabilitet innebär att mätningarna 

inom undersökningen är korrekt gjorda (Thurén 2007, s.26). Något som också är 

viktigt att tänka på är hur man i en intervju eller observation ställer frågorna och att 

frågorna är relevanta för undersökningen. Att vi som forskare skapar en trygghet så att 

barnet vågar dela med sig av både positiva och negativa upplevelser (Löfdhl 2015, 

ss.51-52). För att få en högre reliabilitet, det vill säga trovärdighet kan intervjuerna 

filmas eller spelas in genom andra ljudupptagningar så att andra kan ta del av 

materialet. Att låta flera inom området kompetenta personer göra samma undersökning 

ökar även trovärdigheten (Lantz 2007, s.10) 

 

För att vi skulle få en hög reliabilitet så använde vi oss av ljudupptagning i samtliga 

intervjuer så att vi båda kunde tolka och analysera det verbalt insamlade material. Vi 

analyserade var för sig det kroppsliga uttrycken som vi observerade under intervjuerna. 

Våra intervjufrågor var väl genomtänkta och för att vi skulle få en djupare inblick och 

förståelse använde vi oss av följdfrågor så som, ”Hur tänkte du då?” eller ”Kan du 

berätta mer?” eller ”Hur kände du då?”.   

                                            
 

1 Missivbrev- är ett kort men utförligt informationsbrev till den som enkäten lämnas ut till (Throst, 2007, ss. 98-

100). Se bilaga 1 
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Intervjufrågorna bestod till största del av beteendefrågor, vilket Lokken & Sobstad 

(2010, ss.101-104) menar lyfter fram det som respondenten gör eller har gjort.  

 

5.6 Etik 
 

Som Hermerén (2011, ss.67-69) nämner bör en forskare använda sig av de fyra etiska 

huvudkraven. Dessa handlar om sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Detta beskrivs mer ingående nedan. Det är forskarens eget ansvar att 

skaffa sig kunskap om vilka regler och normer som vetenskapsrådet belyser som 

viktiga. 

 

Löfdahl (2014, ss.36-37) beskriver information- och samtyckeskravet. Med dessa två 

krav menar Löfdahl att personerna som ska delta i undersökningen ska ha fått muntlig 

eller skriftlig information om innehållet till undersökningen och utifrån detta ge sitt 

samtycke till att delta. Vi har lämnat ut ett missivbrev till alla föräldrar vars barn går 

på den berörda avdelningen. Det första vi gjorde var att lämna ut information till 

förskolechef och pedagoger på de berörda förskolorna för att få ett medgivande för 

vårt arbete. Sedan skrev vi ett missivbrev där vi beskrev att vår uppsats skulle beröra 

barns bemötande mot varandra, vi gick även in på vilka metoder vi skulle använda oss 

av. Kvantitativ metod i form av schematiska observationer som i detta fall skulle vara 

ett kryss schema som vi skulle använda oss av för att kartlägga konfliktsituationer, 

samt en kvalitativ metod i form av intervjuer med några få utvalda barn i denna 

situation skulle även en pedagog som de kände vara närvarande. Detta missivbrev 

lämnades ut så att föräldrarna kunde lämna medgivande för barnens deltagande i vårt 

arbete.  

 

Hermerén (2011, ss.67-69) skriver att inom en del yrkeskategorier så ställs krav på 

tystnadsplikt. Detta innebär att vi som forskare inte får lov att diskutera vårt material 

med obehöriga. Materialet som vi samlat in har bara vi som skrivit analyserat och 

diskuterat.    

 

Hermerén (2011, ss.67-69) menar att anonymitet föresätter att du som deltagande 

individ i en undersökning inte på något vis kan kopplas ihop med några svar från t.ex. 

en enkät eller annan undersökning. I vårt missivbrev som vi gav ut tryckte vi på att 

barnen skulle under hela arbetets gång vara anonyma och inte diskuteras med någon 

utomstående. Vår schematiska observation angav antalet barn och plats det vill säga 

att inga barns namn skrevs ner. Intervjuerna transkriberades samma dag för att vi sedan 

skulle kunna radera de inspelade samtalen för att skydda barnens anonymitet.  

 

Hermerén (2011, ss.67-69) lyfter fram att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna 

vilket benämns som konfidentialitet. Forskargruppen har speciella kodnycklar för att 

komma åt vilka uppgifter som hör till vilken individ. Några barn benämnde under 

samtalets gång andra barns namn, dessa namn har tagits bort och blivit benämnda med 

en bokstav. Alla barn som intervjuades har döpts till barnets kön samt ålder. Det 

grovmaterial som vi samlat in har bara setts av oss som skriver uppsatsen.   
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5.7 Bearbetning och analys av material 
  

Vår utgångspunkt som vi utgick ifrån vid analys av intervjuerna och de schematiska 

observationerna var våra tre frågeställningar.  

 

De schematiska observationerna samlades in och vi gick gemensamt igenom det 

insamlade materialet. Insamlandet gick till så att vi gick igenom papper för papper 

förde upp statistik kring materialet. När statistiken var klar delade vi upp arbetet där 

en av oss omvandlade statistiken till procent i diagramform. Vi analyserade procenten 

som vi fått fram och diskuterade kring den innan den kategoriserades i fyra 

underrubriker under resultat, i vilken miljö uppstår flest konflikter, var sker de flesta 

konflikterna, vad kan orsaka en konfliktsituation, hur löser barn en konflikt.  

 

När alla intervjuerna var genomförda lyssnade vi igenom vårt inspelade material var 

för sig för att transkribera intervjuerna ordagrant där även hmmm, öööö framkom, 

dessa skrevs ner i ett Word dokument. Vi sammanställde och jämförde våra 

intervjuer gemensamt och gick igenom likheter, skillnader och de mönster vi kunde 

se från de svar vi fått fram. Vi kategoriserade intervjuerna i tre underrubriker under 

resultat, barnen beskriver konflikter på olika sätt, barnens känslor och upplevelser av 

konfliktsituationer, barnens syn på delaktighet i konfliktsituationer och lösningar. 

 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzèn (2014, s.55) lyfter fram att det är till fördel att 

diskutera sitt analyserade och tolkade innehåll med andra. Främst att diskutera det 

med handledaren men det kan även vara givande att diskutera med andra såsom 

studiekamrater.  Det är viktigt att forskarens analyser och tolkningar är så neutrala 

som möjligt så det inte blir forskarens tolkning. Genom att behålla det neutralt så det 

är barnens perspektiv som lyfts fram. Vi har under uppsatsens gång diskuterat vårt 

resultat med vår handledare samt personal på de berörda förskolorna kring de tankar 

samt det resultat som vi fått fram.  

 

 

5.8 Arbetsfördelning 
 

Under planeringen och uppläggningen av vår studie delades ansvaret upp oss emellan 

så att vi hade något specifikt att ansvara för var och en. Frågorna till pilotstudien sattes 

ihop gemensamt innan de testades på de två förskolor som deltog i vår forskning. Dessa 

frågor testades på sammanlagt tre barn i åldern 5-6 år. Vi gick sedan gemensamt 

igenom frågorna för att omformulera de till några som vi ansåg skulle ge oss mer 

gynnsamma svar för vår forskning.  

 

De slutgiltiga intervjuerna genomfördes med en intervjuare samt ett barn, intervjuaren 

bekantade sig med barnen innan intervjuerna gjordes. Barnen lämnade medgivande 

innan intervjuerna gjordes. Transkriberingen av intervjuerna delades upp emellan oss 

för att sedan sammanföras och bilda en helhet till vårt arbete. De schematiska 

observationsschemana sattes ihop gemensamt för att få fram en realitet. Vi genomförde 

dessa schematiska observationer under fyra dagar på de två förskolorna som 

medverkade i forskningen. Dessa genomfördes genom att vi delade upp oss och 
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observerade på varsin förskola som observatörer. När materialet var insamlat satt vi 

gemensamt och sammanfogade våra observationer för att få fram en realitet. Vi delade 

upp de olika avsnitteten förutom diskussions relaterade avsnitt, dessa gick vi igenom 

gemensamt. Under hela arbetet har vi bollat tankar och idéer med varandra. 

 

 

5.9 Egen förförståelse 
 

Innan vi startade vår studie hade vi (forskare) en liknande syn i vår egen uppfattning 

kring begreppet konflikter i förskolan. Vår uppfattning var att konflikter är något 

som förekommer dagligen i förskolans barngrupper och att konflikthantering är 

något som pedagogerna arbetar med aktivt varje dag. Att språket och miljön har en 

betydande del i vad som ligger till grund för att en konfliktsituation uppstår fanns 

även det i vår tidigare uppfattning.  

 

6. Resultat 
 

Av våra studier att bedöma så kan vi utifrån ett barns perspektiv dra slutsatsen att en 

konflikt till stor del handlar om att agera genom fysiska handlingar. Det är i 

förskolans innemiljö som de flesta konflikter uppstår och anledningarna skiljer sig 

men i flertal situationer är det någon som tar något ifrån någon annan. Hur en 

konflikt löser sig beror på konfliktens storlek och orsak. 

Resultatet har delats in i två olika delar. I första delen presenteras våra gjorda 

schematiska observationer i form av pajdiagram, dessa har i sin tur delats in i olika 

underrubriker: De flesta konflikter sker i förskolans innemiljö, Det flesta konflikter 

sker på hemvisten, Orsaker till att en konflikt uppstår samt De flesta konflikter löstes 

med stöttning av en pedagog.  

 

I vår andra del presenteras våra intervjuer. Även dessa har indelats i olika 

underrubriker: Barn beskriver konflikter på olika sätt, Barnens syn på delaktighet i 

konfliktsituationer och lösningar samt Barnens känslor och upplevelser av 

konfliktsituationer. I samtliga intervjuer så benämner barnen att en konflikt är något 

negativt. Hur en konflikt får en att känna benämns i termer som ledsen, arg, sårad 

m.fl.  I resultatet för intervjuerna förekommer citat från barnen själva.  

 

6.1 Schematisk observation 
 

Samtliga av våra observationer genomfördes under en period på 4 dagar vilket 

resulterade i fyrtio schematiska observationer. Detta både i förskolans ute miljö samt 

inne miljön. Samtliga observationer varade mellan 5-15 minuter. Hur många barn 

som deltog under observationerna varierade allt emellan 2-10 stycken beroende vart i 

miljön observationen ägde rum. 
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6.1.1 De flesta konflikter sker i förskolans innemiljö 
 

Utifrån våra schematiska observationer blev det uppenbart att de flesta konflikter 

uppstod i förskolans inne miljö. Som vi redovisar i diagrammet nedan så kan se att 

långt mer en de dubbla av alla konflikter som uppstår i förskolan förekommer i 

verksamhetens inne miljö. 

 
6.1.2 Det flesta konflikterna sker på hemvisten 
 

Det flesta konflikter sker på barnens egen hemvist och med det menar vi inne på 

barnens egen avdelning. Inne på hemvisten finns det olika stationer samt rum att vistas 

i som erbjuder olika pedagogiska miljöer. Detta gjorde att antal barn varierade 

beroende på vilken station eller rum vi befann oss i vid genomförandet av 

observationen. I hallen vid på och av klädning var de ibland många barn som skulle 

samsas på en mindre yta. Vid dessa tillfällen varierade också antal barn allt ifrån 6-16 

stycken. Vid matsituation var orsakerna till att konflikter uppstod mest om vem som 

fick den största gurkskivan, åt snabbast eller vem som fick ta mat först. Vid dessa 

tillfällen var det ca 7 barn tillsammans med en pedagog vid bordet.  

 

Även på gården förekommer konflikter men inte alls i samma utsträckning som i 

förskolans innemiljö. Anledningar till att konflikter uppstår på gården kunde vara att 

gungorna var upptagna, någon han inte springa med eller tur tagning i leken.  

 

En liten del av alla konflikter uppstod vid vilan. I detta sammanhang kan vilan bestå 

utav massage, cd-saga, sagoläsning, avslappnande musik med mera. Anledningar till 

dessa konflikter var helt enkelt att barnen störde varandra genom att peta på varandra, 

viska eller liknande. Gemensamma utrymmen kunde vara vid toaletten när det var dags 

att tvätta händerna innan eller efter måltid. Här handlade det mer om turtagning eller 

att knuffas.   

 

 

n= 40 

Figur. 1 Var inträffade situationen. 

Hallen 18%

Annat 2,5%

Gården 20%

Gemensamma 
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Vilan 2,5%

hemvisten 
40%
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6.1.3 Orsaker till att en konflikt uppstår  
 

Att någon tog något av någon annan var den största orsaken till att en konfliktsituation 

uppstod. Detta kunde vara allt ifrån den röda bilen till en speciell kavel vid play doh 

bordet. Även i leken uppstod det många konflikter och orsaken till dessa varierade. I 

några utav situationerna kunde orsaken vara att alla deltagare inte var lika införstådda 

kring reglerna i en regellek. Detta relaterade till att några barn fick upplysa om hur 

leken skulle gå till och då blev dessa barn irriterade och till slut så tröttnade barnen. 

 

En annan orsak i t.ex. rollekar blev det ofta konflikter i vem som skulle agera i vilken 

roll. Som vi nämnde ovan fanns det olika så kallade stationer på hemvisten och detta 

ibland i ett och samma rum, vilket relaterade till att lekarna ibland kolliderade med 

varandra och något blev förstört. 

  

I trånga utrymmen är hallen ett bra exempel där det uppstår många konflikter på grund 

av att det oftast är många barn som ska samsas på liten yta. Några vanlig orsaker till 

att konflikter uppstår är att ett barn sitter på ett annat barns plats, någon råkar stöta till 

någon med armen när hen försöker ta på sig jackan, tävlingen om vem som var 

snabbast och så vidare. Missförstånd i samtal mellan barnen är även det en orsak till 

att det uppstår konflikter. Medlaren säger en sak och mottagaren uppfattar annorlunda. 

Medlaren i sin tur agerar utefter hur hen uppfattat det och då blir medlaren arg, för det 

var inte alls vad hen hade sagt. Andra orsaker till att konflikter uppstår kan i princip 

vara vad som helst.  

 

 

 

 
n=40 

Figur 2 Orsak  
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6.1.4 Det flesta konflikter löstes genom stöttning av en pedagog 
 

Om barnen lyckats lösa en konflikt utan vuxenstöd berodde på konfliktens storlek eller 

vad som låg till grund för att konflikten uppstod. Var orsaken något som inte hade så 

stor betydelse t.ex. någon tar något material som de finns fler av så löste de oftast 

konflikten själva genom att ta en annan. Där emot om konflikten handlade om regler i 

en lek eller liknande där de blir konsekvenser eller att något barn hade slagit ett annat 

blev det att pedagogerna fick gå in och stötta i konfliktlösningen. När en pedagog blev 

tillkallad för att hjälpa till i en konfliktsituation så agerade pedagogen som medlare. 

Samtliga barn som var inblandade fick yttra sin egen upplevelse kring vad, hur och 

varför konflikten uppstod och även sätta ord på sina egna känslor. Barnen själva fick 

dela med sig av olika lösningar till hur konflikten kunde lösas. I de situationer då ett 

eller flera barn var ledsna så fick de barn som var ledset bestämma hur hen ville bli 

tröstad.  Detta varierade från en kram, ett förlåt, bygga upp eller i vissa fall att leken 

fortsatte som om ingenting hänt. Det som var väldigt positivt att se var att i vissa 

konfliktsituationer var det en kompis eller ett annat barn som gick in för att hjälpa till 

att lösa konflikten.  

 

 
n= 40 

Figur. 3 Lösning 
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6.2 Intervju 
 

6.2.1 Barnen beskriver konflikter på olika sätt.  
 

Utifrån de intervjuer som gjordes så kan vi se tydliga mönster kring hur barnen på de 

två utvalda förskolorna resonerar kring ordet konflikt.  

 

Två pojkar uttrycker det på följande sätt; 

 

   ”Ett bråk är att man slåss och puttas och sånt” (pojke 6 år). 

 

   ”Att om nån puttar nån så blir man arg, å då bråkar dom” (pojke 5 år). 

 

Båda pojkarna i citaten ovan benämner främst att det är de fysiska handlingar som ur 

ett barns perspektiv uppfattas som en konflikt. Skillnaden är att i de första citatet är det 

enbart fysiska handlingar som benämns och de sista citatet är det både en fysisk 

handling som leder till en känsla som han benämner som arg. I denna stund vet vi inte 

hur känslan han beskrev fick honom att agera.  

 

I de följande citatet är det egentligen kanske inte det verbala som är orsaken till 

konflikten utan agerandet utefter den verbala känslan får dem till en fysisk handling, 

vilket andra tycker är motbjudande. Så i denna situation är konflikten först en känsla 

som leder till en verbal handling som i sin tur övergår till en fysisk handling som i sin 

tur besvaras genom en verbal handling.  

 

En flicka förklarar det så här; 

 

   ”Ibland säger han att han är kär i mig och då pussas vi men de andra säger blä. Ibland 

behöver man bråka, och vet du vad ibland brukar faktisk föräldrar också bråka (barnet 

skrattar)” (flicka 5 år). 

 

I det två följande citaten ser vi att båda barnen berör samspelet barn emellan. Det 

flickan beskriver av en konflikt nämner inget om det fysiska utan enbart att det inte 

kommit överens. Skillnaden är att i pojkens citat går samspelet över till fysiska 

handlingar. 

 

   ”Ett bråk kan vara när man är ovänner och inte kan komma sams fast då kan man gå 

till fröken och säga att man är ovänner så kan de lösa sig att man säger förlåt till 

varandra” (flicka 5 år). 

 

   ”Bråk är att man är ovänner och man inte leker tillsammans och att man blir arg och 

så sparkas man och slåss, boxas, knuffa också” (pojke 6 år). 

 

En konflikt kan även variera i sin grad. En konflikt kanske var av en verbal karaktär i 

sin början men övergick sedan till en fysisk handling. 

 



23 
 
 

En pojke samt en flicka beskriver på följande sätt; 

 

   ”Ibland så är det liten bråk och ibland så e det riktigt bråk, då kommer nån å säger 

några saker, elaka saker ” (pojke 5 år). 

 

   ”Nån kan säga nåt elakt till mig och då blir jag arg och då slår jag honom” (flicka 5 

år). 

 

När vi utgår ifrån de två ovanstående citaten har vi två konkreta förslag på hur barn 

ser på en konflikt. Pojken nämner enbart det verbala i en konflikt och han benämner 

även detta som ”riktigt bråk”. Flickan däremot säger att konflikten börjar med det 

verbala och säger så börjar konflikten med de verbala och det gör att hon agerar med 

en fysisk handling.  

 

 

6.2.2 Barnens syn på konfliktsituationer och lösningar 
 

De flesta barn uppger att de varit delaktiga i en konflikt men de var väldigt få som 

angav att de startat någon.  

Några uttrycker sig på följande sätt; 

 

   ”Först så började någon sparka och då boxade jag och sedan boxade han sedan 

sparkade jag och sedan sa han förlåt sen blev de dong och sedan blev vi sams” (flicka 

5 år). 

    

   ”Nä, aldrig. Bara med min bror hemma men det är inte bråk” (flicka 5 å). 

 

   ”Nä, jag gillar inte bråk” (flicka 6 år). 

 

   ”Ja, Hmmmmm, ähhh att när jag slogs då började han det å sen då sa han till fröken, 

men då hittade han inte mig för jag hade gått hem” (flicka 5 år). 

 

I de första citatet så berättar flickan att hon aldrig startat ett bråk, samtidigt som hon 

benämner att hon gör det hemma med sin bror. Detta ser hon dock inte som att bråka.  

 

Som en pojke benämnde i ett tidigare citat så kunde en konflikt variera i grad. Det var 

i de mindre situationerna så som att ta en spade eller leksak ifrån någon annan där 

barnen oftast löste en konflikt utan stöd av en pedagog eller annan vuxen. När 

konflikterna var av en mer fysisk karaktär var det pedagoger eller annan vuxen med 

för att medla och stöttade barnen för att arbeta fram en lösning. Några barn uttrycker 

sig på följande sätt; 

 

   ”Jag löser inte själv för att jag kan inte lösa gåtor” (pojke 5 år). 

 

   ”Ibland så löser vi det själv ibland så brukar vi inte lösa det själv” (pojke 6 år). 
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   ”Ja eller nä ibland så säger vi till fröken” (pojke 6 år). 

  

   ”Ibland så e det riktigt bråk” (pojke 5 år). 

 

 

Samtliga barn delade med sig av sina tankar och idéer hur de kunde agerat i stället för 

att en konflikt situation skulle inträffa. Men de förklarade också att just i stunden är 

det svårt att komma på dessa olika lösningar. 

 

   ”Vi bara sa förlåt och sedan blev vi sams” (flicka 5 år).  

   ”Man kunde sagt O jag har den men du kan få åka med i min båt ”(lego)” (pojke 5 

år). 

 

   ”Typ när vi gick till legot så började vi bråka, vi kunde bara ha gått dit och lekt” 

(pojke 5 år). 

 

Av de tre ovanstående citaten så märker vi att en lösning utav en konflikt är 

individuell. Ibland så räcker det med en verbal lösning som flickan benämner, ett 

förlåt. I en annan situation löser vi det genom en fysisk handling i detta fall att 

pojken får åka med i båten. I det sista citatet är lösningen lite tydlig då vi inte riktigt 

vet vad som orsakade konflikten. 

 

 

6.2.3 Barnens känslor och upplevelser av konfliktsituationer 
 

Samtliga barn var rörande överens om att konflikter var något negativt som fick dem 

att känna olika känslor. De känslor som barnen främst benämner är känslan av att 

känna sig ledsen men också känslan av att bli arg och besviken.  Några barn benämner 

det på följande sätt; 

 

   ”Jag kände mig lite ledsen och lite sårad, men efter det så blev jag lite arg” (flicka 6 

år). 

 

   ”Inte bra, jag blev ledsen och grät” (pojke 5 år). 

 

   ”Inte bra, jag bara gråter” (flicka 5 år). 

 

   ”Jag vill inte leka mer med henne, för hon är elak och gör mig ledsen” (flicka 6 år). 

 

I de tre första citaten beskriver barnen hur konflikten får dem att känna. De som skiljer 

sig i de sista citatet är hur flickan beskriver att hon vill utesluta flickan som är elak på 

grund av att hon får henne att känna sig så ledsen att hon längre inte vill leka med 

henne.  
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7 Resultatdiskussion 
 

I följande del tar vi upp vilka våra egna slutsatser blir kring konflikter i förskolan och 

detta utifrån våra gjorda schematiska observationer samt intervjuer. De schematiska 

observationerna hjälper oss att se och få en förståelse kring när, var och varför de 

flesta konflikter uppstår. Medens våra intervjuer ger oss möjligheten till att förstå 

konfliktens betydelse samt påverkan ur ett barns perspektiv. Sist i detta stycke 

kommer våra metodval också att diskuteras.   

7.1 Schematisk observation resultat 
 

7.1.1 I vilken miljö uppstår de flesta konflikterna? 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många av de vardagliga konflikterna uppstår 

i förskolans inne miljö, detta framkommer även utifrån våra schematiska observationer 

att de flesta konflikterna, det vill säga 80 % inträffar i innemiljön. Skolverket (2015, 

ss.37-38) menar att trånga utrymmen skapar konflikter då de framkallar stress. På de 

två förskolor vi var fanns det stora barngrupper på vad vi ansåg vara mindre ytor för 

den barngruppsstorleken. Enligt våra erfarenheter söker många barn vuxenkontakt i 

olika sammanhang men får oftast vänta på sin tur. Detta anser vi är ett stressmoment 

där barnen behöver lägga sina behov åt sidan för att vänta under tiden som kompisarna 

får sina behov tillgodosedda. Detta är något som Stern (1991, s.23) poängterar, vikten 

av att upptäcka, möta och bekräfta barnens olika behov och känslor. Detta menar vi är 

en anledning till varför det sker så mycket konflikter i innemiljön, det finns inte så 

mycket plats att använda sig av i väntan på hjälp utan det är oftast situationer där även 

andra barn söker uppmärksamhet samt hjälp av en pedagog. Vad händer med de barn 

som saknar vad Stern (1991, ss.19-21) beskriver som känslan av att förmedla en 

mening, utan vilket kan leda till utanförskap samt dålig socialisering. Vi anser 

pedagogerna behöver lyfta upp barnen mer än vad de idag gör, ge barnen en tro på att 

de kan själva eller att en kompis kan hjälpa till istället för en pedagog. Williams (2006, 

ss.40-41) menar att barn lär tillsammans och främst av de barn som är mer kunniga på 

det berörda området. Genom att låta barnen hjälpa varandra så utnyttjas barnens olika 

erfarenheter, färdigheter och kunskaper på ett positivt sätt och barnen blir en tillgång i 

gruppen. Detta är något som vi anser att pedagogerna definitivt måste bli bättre på. 

Även Lindsey (2014, ss. 278-283) lyfter vikten med att barnen bildar relationer med 

jämngamla barn, i leken lär sig barnen utveckla sin konflikthanterings förmåga, 

kommunikation samt problemlösnings förmåga. Här belyser även Lindsey vikten av 

relationerna barn emellan, att barnen förbereder sig inför skolan genom att tillsammans 

träna upp dessa förmågor.   

 

Att det uppstår konflikter i inomhusmiljön är inget som förvånar oss. Barnen går på 

varandra i de trånga utrymmena och det skapas en irriterad stämning mellan barnen. 

Det är därför av stor vikt att vi pedagoger fokuserar kring Cohens första nivå av 

pyramiden nämligen att förebygga konflikter. Detta kan vi göra genom att utveckla 

och stimulera kommunikationsfärdigheter samt arbeta för att skapa trygga sociala 

relationer mellan barnen men även mellan barn och pedagog. Den tydligt procentuella 
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skillnaden på innemiljön och utemiljön tror vi beror på att utemiljön är mera tillåtande 

än innemiljön och att den har större utrymmen att erbjuda barnen i deras lekar.  

 

7.1.2 Var sker de flesta konflikterna? 
 

På förskolans hemvist som i detta sammanhang är där barnen oftast befinner sig i när 

de är inomhus, inträffar 40 % av alla konflikter. Skolverket (2015, s.11) poängterar 

att miljön har stor betydelse och bör vara tillgänglig för barnen, de tar även upp hur 

viktigt det är att barnen få leka ostört utan avbrott i leken. Detta är något vi anser 

hjälper barnen att göra det som de vill istället för att behöva vänta på att en pedagog 

ska hjälpa dem. Om barnet behöver vänta på hjälp anser vi att det är större risk för 

konfliktsituationer. Vi anser att ju mer självständiga miljöerna är desto fler 

möjligheter skapas till fler lärande tillfällen och färre konfliktsituationer. 

Publikationen tog också upp vikten med att barn ska få leka ostört i sina lekar, och 

detta anser vi minskar antalet konfliktsituationer. Detta är något vi anser avser både 

barn och vuxna, att låta barnen som leker få vara ostörda. Enligt våra schematiska 

observationer så blev det oftast konflikter i de situationer där pedagogerna avbröt 

barnens lekar för att byta till en rutinsituation, så som att gå ut eller att äta lunch.  

 

En samanställning av observationerna både från förskolans inne miljö samt ute miljö 

visade att 34 % av konflikterna uppstod för att någon tagit något från en annan. 

Johansson (2001, ss.43-44) belyser att barnen använder sig av makt för att behålla en 

leksak, denna makt kan både vara verbal och psykisk för att barnet ska få igenom sin 

vilja. Vi anser att detta ofta är förekommande i leksituationer i innemiljön på förskolan, 

då det är begränsat med utrymmen samtidigt som även sakerna är begränsade på ett 

annat sätt än i utemiljön. Åter igen anser vi inte att detta är något som förvånar oss 

utan snarare något som styrker de uppfattningar vi haft tidigare.  

 
7.1.3 Vad kan orsaka en konfliktsituation? 
 

I våra schematiska observationer fick vi fram att 30 % av konflikterna startade i leken 

samt 34 % av att någon tagit något från någon annan. Som vi tidigare nämnt i 

underrubriken situationer där konflikter kan uppstå så tar Holm & Laursen (2010, 

ss.23-24) och Johansson (2001, ss.71-73) upp att barnen förhandlar med varandra för 

att släppa in nya deltagare i den lek de har skapat. Barnen värnar om sin lek de har 

byggt upp och vill inte att den ska förstöras då en ny deltagare kommer, de gör det då 

svårare för andra att komma in i leken. Vi anser att det efter våra schematiska 

observationer finns en tydlig koppling till Holm & Laursens teori kring varför det 

uppstår bråk i leken. Att barn kan vara tuffa mot varandra är inget nytt, men att barn 

är tuffa mot varandra för att de försvarar sin lek är inget som vi tidigare ägnat så mycket 

funderingar kring. Vi anser att det är viktigt att pedagogen är närvarande och 

förstående för de barn vars lek är i gång, att pedagogen då försöker hjälpa de lekande 

barnen genom att se till att ingen kommer och stör deras lek. Det Stern (1991, ss. 19-

21) beskriver om känslan av att förmedla en mening, utan vilket kan leda till 
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utanförskap samt dålig socialisering stärker även vikten av närvarande pedagoger som 

finns till hands för medling.  

 

Något som vi även tar upp i tidigare forskning är hur Öhman (2003) poängterar hur 

viktigt det är att barnen behöver få kunskap om att prata och sätta ord kring deras 

känslor. Det som blev tydligt för oss var att i många konfliktsituationer så tog barnen 

till fysiska handlingar före de verbala. Detta var mer tydligt på den förskolan där 

majoriteten var barn som hade ett annat modersmål en svenska. Kan en orsak vara att 

det inte finns ett lika brett utvecklat språkbruk hos dessa barn och där av blir det 

missförstånd inom samspelet.  

 

Även Maltén (1998, ss.147-149) har en förklaring till varför konflikter uppstår. Han 

menar att de försvarsmekanismer som används för att försvara oss själva ofta ställer 

till det för oss. Två av dessa försvarsmekanismer är omogna beteenden så som att 

skrika eller kasta saker, och det andra är när barnet använder sig av bortförklaringar 

för att dölja något. Stern (1991) talar om känslan av att inte skapa ordning, kan leda 

till att individen känner kaos. Funderingar som väcks hos oss är om detta kan vara en 

möjlig orsak till att barnet agerar genom att skrika, kasta saker med mera. Att barnet 

känner sådant kaos att barnet enbart agerar utan att tänka på följderna.  

 

När vi blivit varse om detta fick det oss att reflektera över om hur många konflikter 

som startas på grund av våra försvarsmekanismer samt bristen av känslan av att skapa 

ordning, dessa som vi egentligen inte kan rå över. Att barn kastar saker eller skriker 

när de blir arga eller inte får som de vill är vad vi anser ett vanligt fenomen. För att 

kunna motverka dessa försvarsmekanismer som vi har hos oss samt att öka känslan av 

ordning, anser vi att det är av stor vikt att förskolan bör arbeta regelbundet med att 

känna in sina egna känslor av vad Stern (1991) benämner som självet för att få en 

förståelse över hur ens egna försvarsmekanismer samt känslor fungerar och då kunna 

lära sig att hantera dessa lite bättre när de väl kommer fram.    

 

 
7.1.4 Hur löser barnen en konflikt? 
 

Hur konflikter löses på förskolorna gav vår schematiska observation svar på i 

procentuell form. 47 % från observationen visade att pedagogen stöttade barnen till 

lösning i konfliktsituationen. Om vi kopplar detta resultat till Cohens pyramid så 

resulterar detta till den tredje nivån, då en tredje person kan behövas vars uppgift blir 

att medla. Denna person kan vara både en pedagog, kamrat eller annan vuxen. Detta 

var ett resultat som överraskade oss eftersom vi trodde att pedagogen oftare gick in för 

att lösa konflikterna. Vi anser att det är viktigt att arbeta tidigt med barnen, hur de kan 

hantera konflikter och detta med hjälp av språklig utveckling. Öhman (2003, s.234) 

lyfter fram att det är viktigt att barnen lär känna sina känslor samt att kunna sätta ord 

på dem. Men hon lyfter även fram (2003, s.238) att inte prata för mycket med barnet 

utan lyssna in och visa en förståelse för barnets resonemang. Det är viktigt att diskutera 

en handling efter att den inträffat för att barnet ska kunna koppla ihop handlingen och 

språket. Det är i dessa situationer vi kan relatera till vad Stern (1991) beskriver om 

vikten av intentionell kommunikation där sändaren får en förståelse för hur hens 

agerande samt hur signalerna tas emot av mottagaren. I dessa situationer är det till stor 
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vikt att en pedagog är närvarande för att stötta i diskussionen. I många fall tror vi att 

pedagoger, precis som Öhman belyser, pratar för mycket med barnen. Om 

pedagogerna istället hade kunnat ta sig tiden att lyssna in barnen mera hade det enligt 

oss främjat barnen i deras utveckling. Vi anser att pedagogerna inte riktigt har 

möjligheten till att lyssna in barnen fullt ut. Detta många gånger på grund av stress och 

få pedagoger i en stor barngrupp.  

 

Att det uppstår ett flertal konflikter på förskolorna är inte konstigt. Som vi nämnt ovan 

så har det verbala en stor betydelse i konfliktsituationer. Barnen i förskolan lär sig om 

sina känslor samt får träna på att uttrycka sig verbalt. Detta är något som vi vuxna 

behöver stötta de i för att hjälpa de komma framåt i deras utveckling.  

 

Något som även är viktigt att ha med sig i arbetet med barnen anser vi vara det som 

Öhman (2003, s.27) beskriver. Hon skriver att det är viktigt att inte tvinga fram ett 

förlåt från barnen. Hon poängterar att det är bättre att barnen får göra ett förlåt, för då 

får förlåtet en innebörd och det blir inte bara ett tomt ord. Det Öhman beskriver är 

något som vi fick fram genom våra observationer. Hur ett barn vill lösa en konflikt 

beror på individen som blivit sårad. Ibland var det att säga förlåt men i vissa situationer 

var det att göra förlåt genom en kram, återställa om något blivit förstört eller genom 

annan fysisk handling.  Hon menar även att det är viktigt att ge barnet hopp om att de 

som bråkat kommer bli vänner igen genom att använda sig av ordet ”när” i samtalet 

kring bråket.  Även här tror vi att stressen och de stora barngrupperna gör så att flertalet 

pedagoger tvingar fram ett förlåt från barnet för att ge tröst åt det barn som blivit utsatt 

för en konfliktsituation. Detta då pedagogerna inte har tiden att utveckla deras 

konflikthantering till något som ger barnen mer inför framtiden. Enligt oss är det 

viktigaste lärandet i just dessa situationer, och det är empati där barnen får lära sig hur 

de ska bemöta varandra. Ett regelbundet arbete med denna sortens konflikthantering 

tror vi gynnar barnen och följer med dem i deras liv.  

 
7.2 Intervju resultat 
 

7.2.1 Vad anser barnen att en konflikt är? 
 

Barnen vi intervjuade hade i det stora hela samma definition av begreppet konflikt. En 

del barn berättade att det deltagit i en del konflikter och dessutom startat en konflikt, 

andra hade aldrig ens vart med i en konfliktsituation. Våra data visar, när vi ställer 

frågan vad som menas med en konflikt att majoriteten nämnde ord som knuffas, 

sparkas, slåss, boxas m.fl. och någon enstaka flicka nämner det verbala.  

 

Både Maltén 1998 och Smith (2001) definierar ordet konflikt som en sammanstötning. 

Smith (2001, ss. 15-17) menar att konflikter uppstår där det finns gemensamma 

intressen och mål. Smith menar att konflikter kommer från gemensamma intressen och 

mål, detta anser vi stämmer med de observationer vi gjort. Barnen har oftast bråkat om 

en sak som båda velat ha, en lek där båda ville vara samma karaktär. Det Smith belyser 

anser vi stämma överens med de flesta konflikter som vi observerat.  
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Hakvoort & Friberg (2012, ss.31-32) menar att konflikter är något som hör till livet, 

att dessa är en lärande utveckling som barnen behöver stötta på för att själva kunna 

lära. När man läser Hakvoort & Fribergs tolkning av konflikt inser vi hur viktigt det är 

att prata med barnen och lyfta upp att en konflikt inte alltid är något negativt utan en 

lärande situation. Vi kan inte förhindra konflikter men vi kan hjälpa barnen att lära sig 

att lyssna in varandra. Många barn tror vi efter våra intervjuer, uppfattar konflikter 

som något negativ som vi vuxna anser vara fult, istället för att se konflikter som ett 

lärande tillfälle. Pedagogerna på förskolorna behöver tänka på vad som sägs vid 

konfliktsituationerna samt hur konflikten lyfts fram. Det är inte enbart pedagogerna 

som behöver tänka på detta, vi upplever att konflikter ses som något negativt även i 

hemmiljön. Att konflikter inte ska ses som negativt är något vi inte tidigare tänkt på, 

men nu när forskning visar att konflikter alltid kommer att finnas där oavsett hur 

pedagogerna arbetat med det ger oss en ny infallsvinkel i det hela. Och att det dessutom 

bidrar till ett lärande för barnen att vara i konflikter gör det hela ännu mer intressant.  

 

7.2.2 Lösning av konfliktsituationer 
 

I intervjuerna framkom det att om barnen själva löste en konflikt berodde på i vilken 

grad konflikten var. I de som barnen själva benämner som ”större konflikter” behövdes 

det ofta stöttning av en pedagog. Williams (2006, s. 28) lyfter fram vikten av en vuxens 

närvaro och stöttning så att barnen kan få kunskap kring att det kan finnas flera olika 

lösningar på ett och samma problem. Genom att belysa mångfalden av lösningar får 

barnen en förståelse för den gemensamma kunskap de sitter på. Genom lärarens 

delaktighet vid dessa situationer bidrar det till ett samlärande barnen emellan. Vi anser 

att det är bra att pedagogen är närvarande i situationer som barnen känner är för stora 

för att de ska kunna lösa de själva. I dessa stunder kan pedagogen hjälpa barnen genom 

att vara en medlare emellan de, så att alla inblandade får säga sitt om saken. Genom 

att jobba på detta viset lär sig barnen succesivt att lösa konflikterna på egen hand.  

 

Öhman (2003, s.238) belyser att det inte räcker att prata med barn vid 

konfliktsituationer då de inte har den språkliga förmåga som krävs för att förstå 

innebörden, hon menar att den vuxne ska visa samtidigt så att barnet får en förståelse. 

Detta anser vi vara relevant för pedagogerna att få vetskap kring. Vårt förslag att vid 

en konfliktsituation är att samla de barn som varit i konflikt och låta de se varandras 

känslor samt att försöka ge barnen en förståelse för dessa. Detta ger barnen en tydligare 

bild på hur ens handlingar kan få andra att känna olika känslor.  

 

Något som vi tidigare benämnt i vårt arbete är Cohens konfliktpyramid, utefter våra 

observationer ser vi tendenser till att förskolan använder sig av de tre första nivåerna 

av pyramiden. Nivå ett att förebygga konflikter i förskolan. I den andra nivån är det 

fokus på lösning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Den tredje riktar 

in sig på hjälp av en medlare/pedagog, då situationen inte kan lösas på egenhand. Den 

tredje nivån tredje träder i kraft beroende på konfliktens storlek och orsak. Utefter våra 

observationer samt intervjuer anser vi att nivå två och tre är de som tydligas 

framkommit under studiens gång. Vid några enstaka fall har pedagogerna under våra 

observationer varit tvungna att gripa in och då hamnar vi på pyramidens fjärde nivå, 

att stoppa förbjudna beteende. Som Williams lyfter upp är den vuxnes närvaro viktig 

under konfliktsituationer detta för att stötta barnen och ge de olika perspektiven kring 
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begreppet konflikt. Vi anser att om de vuxna aktivt jobbar med detta så kommer barnen 

att lära sig hur de själva kan lösa en konflikt och därmed bli mer självständiga inför 

skolstarten i konflikthantering.    

 

 

7.2.3 Barns upplevelse av konflikter 
 

Samtliga intervjuade barn upplevde konflikter som något känslosamt. Barnen beskrev 

enligt oss sina känslor som något negativt. I en konfliktsituation menade barnen på att 

de kände sig ledsna, sura eller arga. Några av våra intervjusvar beskrev att barnet 

kunde känna två känslor samtidigt, de kunde vara både ledsna och arga på samma 

gång. De flesta av våra intervjuer visade dock på att upplevelsen vid en konflikt var 

ledsamt och oftast med tårar. Inget av barnen som vi intervjuade lyfte fram hur det 

kändes att starta en konflikt där någon annan blev utsatt för den, vilket var intressant. 

En fråga vi ställer oss här var då om vi som forskare ledde deras svar genom att barnet 

svarade det som hen hade starkast minnen ifrån. Enligt våra intervjuer var det inte 

många barn som erkände att de startat bråk någon gång.  

 

Svensson (2005, s 27) menar att barnen behöver få samtala kring konflikter och få sätta 

ord på dessa, de behöver hjälp av en vuxen för att klara av detta.  Om pedagogerna 

inom förskolan hjälper barnen med att sätta ord på konflikterna kan det hjälpa dem i 

de konfliktsituationer som de kan hamna i, att redan vid konflikten berätta för den 

andra hur den känner sig. Här belyser även Öhman (2003, s.218) att barnen behöver 

ha en empatisk förmåga för att kunna lösa en konflikt. Med detta menar hon att om 

barnet har en empatisk förmåga kan barnet sätta sig i det andra barnets känslor och få 

en förståelse varför barnet känner så som den gör. Har barnen denna empatiska 

förmåga kan de förstå varandras känslor på ett djupare plan och kanske kunna lösa 

eller hindra att konflikten uppstår.  

 

Maltén (1998, s.146) nämner att en konflikt inte behöver ske direkt utan det kan även 

vara så att konflikten växer under en längre tid, när konflikten tillslut kommer upp kan 

den vara svår att hantera. En konflikt av detta slag är svårt för barnen att hantera själva 

tolkar vi Malténs text som. Detta är något som vi såg kom fram under våra intervjuer, 

barnen berättade om händelser som de tidigare varit med om med ett barn och minnena 

från den konflikten sitter kvar hos de även i senare skede. Kan det då vara så att det 

har varit en konflikt som inte blivit löst ordentligt enligt det utsatta barnets perspektiv, 

och att den konflikten då är en konflikt som lägger sig på minnet hos barnet där 

känslorna växer och blir starkare kring just den konflikten eller just det barnet.  
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7.3 Metoddiskussion 
 

Våra tankar kring metodvalen stod emellan att göra en kvalitativ metod i form av 

observation där en kortare intervju i anslutning till observationen följde med barnen 

på de olika förskolorna. Efter pilotstudie kring denna metod framkom det att 

informationen vi fick fram inte var givande för vår forskning, då svaren enbart hade 

varit baserade på barnens känsla för stunden och inte utifrån en helhetsbild på 

konflikten. Det andra alternativet var att göra en kvantitativ undersökning med enkäter 

som tillvägagångsätt. Enbart användande av en kvantitativ metod i form av en enkät 

hade troligtvis svaren på enkäterna varit baserade på barnens känsla för stunden och 

inte från en helhetsbild. Då vårt syfte med undersökningen är att se barns bemötande 

gentemot varandra valde vi därför att göra vår undersökning utefter båda ovannämnda 

metodval, det vill säga kvalitativ samt kvantitativ metod. Vår kvalitativa del bestod av 

intervjuer, och den kvantitativa bestod av schematiska observationsscheman detta för 

att kunna få fram ett mätbart resultat. 

 

 

7.3.1 Intervju 
 

Rubinstein och Wesén (1986, s.57) beskriver i sin tolkning av Donaldson att barnens 

svar styrs av vad de tror att den vuxne vill höra, och även deras egna hypoteser var 

något som framkom tydligt i våra intervjuer. Vår tolkning är att här visade barnen en 

osäkerhet genom sitt kroppsspråk, de flesta barn svarade nej fast vi tidigare observerat 

motsatsen till deras svar. Alternativen är det en otydlig fråga där de inte riktigt förstår 

vad vi menar eller så är det något som de känner obehag för att svara. Att vi bestämde 

oss för att använda den som Björndal (2005) benämnder som standardiserad 

intervjuform var till vår fördel. Detta gjorde att intervjuerna blev mer av en diskussion 

där vi på ett enkelt sätt kunde ställa följdfrågor som t.ex. ”Hur tänker du då?” för att 

få en djupare förståelse kring ämnet.  

 

7.3.2 Schematisk observation 
 

Det var till stor fördel att använda sig av schematiska observationer. Att ha ett färdigt 

schema där det bara handlade om att kryssa i en mall möjliggjorde så att vi lättare 

kunde vara med i själva konflikten.  På så vis fick vi en större helhetsbild om var och 

varför konflikten uppstod. I några fall kunde en konflikt uppstå men schemat var inte 

med, de var då inga problem att göra detta vid ett senare tillfälle. Detta gjorde det 

möjligt att enbart koncentrera sig på händelseförloppet.  Att använda denna metod 

anser vi gav oss de bästa resultatet för att besvara vårt syfte och vår frågeställning på 

ett tydligt sätt. Hade vi istället använt oss av papper och penna för att dokumentera 

hur barnen uttryckte sig hade vi nog inte fått samma inlevelse kring händelsen och 

det var den som var i fokus i vår studie. 

Efter våra gjorda observationer kan vi konstatera att flertalet av konflikterna under en 

dag sker i förskolas inne miljö. Detta fick oss att undra hur det kommer sig, är det så 

påtagliga skillnader, är det på grund av att innemiljön är mer begränsad i storleken 
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samt mer låst i materialtillgången, eller att den största delen av dagen spenderas i 

innemiljön.  

 

7.4 Egen förförståelse/ reflektion 
 

Något som förvånade oss båda var att utifrån procentsatsen av hur konflikten blev löst 

så trodde vi inte att det skulle vara en sådan hög procent som 28 % där barnen löste 

konflikterna själva. För vi upplever det som att barnen behöver hjälp i näst intill alla 

konflikter.   

I efterhand kom vi att tänka på att vi inte hade förberett oss på om något barn hade 

tagit upp konflikter hemifrån som ett problem. Detta var inget som inträffade i detta 

sammanhang men det kunde mycket väl kommit fram. 

 

7.5 Didaktiska konsekvenser 
 

Samhället i dag har förändrats till ett multikulturellt samhälle. Detta har lett till att 

mångfalden inom förskola/skola ökat. Vikten av att ge barn kunskap om att visa 

hänsyn, respekt och förståelse av människors olikheter har aldrig varit så viktiga som 

nu. Intresset för utbildning och forskning kring konflikthantering och konflikter har 

under en 10-årsperiod ökat markant. Pedagogernas vardag präglas av många sociala 

möten och pedagogerna förväntas att följa de styrdokument med riktlinjerna för 

förskolans uppdrag (Hakvoort 2012, ss.19-20). 

Det vår studie pekar på är just vikten av att pedagogerna måste få utbildning i 

konflikthantering för att i sin tur arbeta förebyggande. 

 

Att barn redan i tidig ålder hamnar i konflikt med andra barn är inget nytt för oss och 

att detta ingår i barnens vardag är heller ingen nyhet. Under vårt arbetes gång har det 

blivit mer uppenbart hur viktigt det är att redan i förskolan arbeta förebyggande för att 

hantera konflikter. Pedagogerna måste få kunskap och vetskap om vad en konflikt är 

och hur de kan arbeta effektivt med ämnet. Att ge barnen möjlighet till att sätta ord på 

sina känslor och ge barnen kunskap om på vilka olika sätt en konflikt kan lösas. Vuxna 

är ofta väldigt snabba på att lösa konflikter åt sina barn vilket inte hjälper barnen då 

det inte alltid kommer finnas en vuxen i närheten. Pedagogerna måste ha ett 

gemensamt förhållningssätt i hur de kan ge barnen vetskapen om att ens eget beteende 

kan få konsekvenser och faktiskt göra någon annan illa. 

 

Sist vill vi bara lyfta fram Öhmans (2003, s.218) tolkning av konflikter att detta inte 

behöver vara något som anses vara negativt utan kan även ses som ett redskap som 

utvecklar empatiförmågan, olikheter och hantering av konflikter hos barnen. 
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8 Vidare forskning 
 

Under genomförandet av vår studie blev det tydligt att flertalet konfliktsituationer 

uppstod i förskolans innemiljö. Där av hade en vidare studie på en så kallad Ur och 

skur förskola varit intressant, för att se om de bidrar till färre konflikter. Något som 

även hade varit intressant att studera vidare är om ett arbetslag hade arbetat 

förebyggande och aktivt med konflikthantering. Hade ett sådant förebyggande arbete 

resulterat kring färre konflikter.  

 

Tack 
 

Vi vill först och främst tacka alla barn som deltagit i vår studie, det har varit jättekul 

att höra hur ni tänker och upplever vissa situationer. Sedan ett stort tack till vår 

handledare Kristina Bartley. Det är med din stora hjälp och din insikt kring ämnet som 

detta arbete blivit möjligt. Sist vill vi faktiskt tacka varandra för all förståelse, stöttning 

och ett gott samarbete.  
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Bilaga 1 
 

 

 

 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma, från högskolan i 

Borås. Våra namn är Jessica Jademan och Veronica Johansson, vi går nu sista terminen av våra 

3,5 år på utbildningen för Förskollärare.  

 

Vi skriver nu vårt examensarbete som handlar om barns bemötande gentemot varandra. Vi har 

valt att rikta in oss på detta ämne då vi finner det väldigt intressant och aktuellt i dagens 

samhälle. Vårt syfte med denna forskning är att få mer kunskap om hur barn agerar i olika 

konfliktsituationer som kan uppstå på förskolan. Vi kommer att kartlägga konflikter under fyra 

dagar, under dessa dagar kommer vi att rikta in oss på var konflikter uppstår samt bilda en 

kunskap kring varför de uppstår. Denna forskning kommer att ske på två olika förskolor i en 

stad i mellan Sverige.  

 

De barn som kommer att delta i vår forskning kring ämnet kommer att vara anonyma, så även 

förskolorna. Barnen kommer att observeras i en så kallad schematiskobservation som i denna 

forskning innebär ett kryss schema för oss forskare. Denna metod använder vi för att kunna 

kartlägga de orsaker som kan ligga bakom en konfliktsituation. Vi vill även få fram en 

kartläggning på hur många konflikter som kan uppstå under en dag.  

De barn som ger medgivande till deltagande i vår forskning kan kommas att svara på en kortare 

intervju kring vad en konflikt är och hur barnet upplever en konflikt. 

Vid intervjuerna kommer en pedagog som barnet känner att vara närvarande.  

 

Vi är väldigt tacksamma för att du hjälper oss med vår forskning och önskar att du lämnar 

medgivande eller icke medgivande så att vi vet vilka barn som kan delta i vår forskning.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jessica Jademan och Veronica Johansson 

 

 

                 Ja, vi medger deltagande:     [   ]               Nej, vi medger inte deltagande:    [  ] 

 

 

Barnets namn: ___________________________ 

 

Förälders namnförtydligande: _______________________ 

 

Förälders namnunderskrift: __________________________________ 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor 

 

-Vad är bråk enligt dig? / Vad är att man blir osams enligt dig? 

-Vad hände enligt dig? 

-Hur kändes det för dig? 

-Hur kunde ni gjort det annorlunda? 

- Hur kan ni lösa det nu? 

-Löser du ofta bråk själv, eller hjälper en fröken till? 
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Bilaga 3 
 

 
 

 

Intervjufrågor  
  

 

- 1. Vad tycker du att ett bråk är? 

 

- 2. Kan du berätta om ett bråk du varit med i? 

 

- 3. Hur kändes det för dig? 

 

- 4. Hur löstes bråket? 

 

- 5. Hur kunde ni gjort istället så det inte skulle blivit bråk? 

 

- 6. Löser du ofta bråk själv eller brukar en fröken eller 

kompis hjälpa till? 

 

- 6.1. Varför löser du inte bråket själv? 

 

- 8. Har du startat ett bråk någon gång, hur kände du dig 

då? 
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Bilaga 4 
 

 
 

 

Schematisk observation 
Observation under en dag, hur många gånger uppstår bråk, hur många gånger löser de dom 

själva, kontakt med fröken? 

 

Dag:  1    2    3    4 
 
Tid:__________  (då konflikten ägde rum)        Tidsintervall: ___________ ( ex 7.30-16) 
 
 

                      Vilken Miljö:                 Inne               Ute 

[ ]                [ ] 
 

                   Närvarande pedagog:     Ja                    Nej 

[ ]                    [ ] 
 

Antal barn inblandade: 
 

1      2      3      4      5     6       7          8       9       10 

 

Var? 
 

Hallen   Hemvisten      Gården       Utflykt     Gemensamma utrymmen   Maten   Vilan  Annat 

[ ]            [ ]                   [ ]                [ ]                              [ ]                     [ ]         [ ]       [ ] 
 

När? 
 

Tar något        I en lek        I trång situation      I samtal       Förstörde något       Annat 

[ ]                    [ ]                       [ ]                     [ ]                      [ ]                     [ ] 
 

Hur? 
 

Löste bråket själv         Pedagog stöttade      Bråket löstes inte      Kompis hjälpte till 

[ ]                                     [ ]                             [ ]                         [ ] 
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