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Studiens syfte var att studera förskollärarens syn och hur den förhåller sig till konflikt 
och konflikthantering mellan barn i förskolan. Studien har utgått ifrån en kvalitativ 
studie, då har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta förskollärare. Resultatet 
visade att konflikter är vanligt mellan barn i förskolan, vilkaofta orsakades av 
barnens olika i tankesätt och perspektiv. Barnens konfliktsituationer betraktades och 
omvandlades oftamed hjälp av förskolläraren till ett lärandetillfälle, där 
barnendiskuterade och uttryckte sina tankar samt utvecklade förståelse för hur 
konflikten hade uppstod och hur de kunde hantera den. Vidare beskrevs 
konflikthantering sker på olika sätt och genom olika strategier, detta beroende av 
förskollärarens arbetssätt och syn på barns lärande och utveckling. 
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1 Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi upplevt många konflikter 
mellan barnen på förskolan. Konflikter har ägt rum flera gånger under dagen och vi 
har upplevt att olika förskollärarna har olika sätt att hantera konflikterna på. Vi har 
stött på ett antal svårigheter med att kunna lösa konflikter på ett produktivt sätt 
under vår VFU. Detta eftersom vi upplever att vi inte har tillräckligt med kunskap och 
erfarenheter när det kommer till konflikthantering. Därför, har vi valt att skriva vårt 
examensarbete om konflikthantering i förskolan och att fokusera på förskollärarens 
arbetssätt och strategier i själva konflikthanteringen. Vi anser att det här ämnet är 
viktigt för oss i vår framtida yrkesroll som förskollärare. Detta för att hitta ett bra sätt 
för att förebygga och hantera de konflikter som uppstår i förskolans värld.  
 
När konflikter uppstår mellan barn kan det bero på att de har olika värderingar och 
åsikter om saker vilket i sin tur kan bidra till att de blir oense.  Det är viktigt att barn 
redan i tidig ålder får lära sig att arbeta med och behärska konflikter som uppstår 
samt få förståelse för varför det uppstod en konflikt. Eftersom det ofta sker konflikter 
mellan barn i förskolan är det viktigt att det finns förskolepersonal som har 
kunskaper om konflikthantering för att kunna förebygga att det leder till 
handgripligheter eller mobbing. I arbetet med att utforma en förskolepedagogisk 
verksamhet som gynnar barns lärande och utveckling är det viktigt att 
förskolepersonal utgår från sitt professionella uppdrag, att skapa gemenskap och ett 
gott samspel mellan både vuxna och barn.  
 
I Läroplan för förskolan(Skolverket, 2016) står det att: 
 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 
konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera 
enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 
samt ta ansvar för gemensamma regler. (Skolverket, 2016, s. 9) 

 
 
I ovanstående citat synliggörs att förskollärarens uppdrag är att uppmuntra barnens 
samspel att lösa konflikter. Genom förskollärarens medverkande i konflikthantering 
kan det bli lättare för barn att få förståelse för hur de kan hantera konflikter. 
Förskollärarens kunnighet om att hantera konflikter kan även hjälpa barnen att 
utveckla sin medvetenhet om sitt förhållningsätt om hur de kanhantera konflikter 
som uppkommer mellan barnen. Enligt Lind (2001) är en förskollärares närvarande 
och delaktig under konflikthantering betydelsefull, då barnen kan ges hjälp med att 
sätta ord på känslor och tankar.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att studera förskollärarens syn på de konflikter som 
uppstår mellan barn och hur dessa hanteras i förskolan. Vi vill även undersöka hur 
förskolläraren ser på olika arbetssätt och vilka strategier förskolläraren använder sig 
av för att förebygga och hantera konflikter mellan barnen. 
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Frågeställningar: 

. Vilken syn har förskollärare på de konflikter som uppstår mellan barn i förskolan? 

. Vilka olika strategier använder förskollärare i konflikthantering mellan barn? 
 
1.2 Disposition 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på och arbetssätt 
gällande konflikthantering mellan barn i förskolan. Uppsatsen har strukturerats 
enligtföljande avsnitt: Bakgrund–här ger vi en beskrivning av litteratursökning, 
presentation av förskolans styrdokument och centrala begrepp i vår undersökning. 
Vidare kommer vi redogöra för tidigare forskning och teorier som är relevanta för vår 
studie. Teoretiskt perspektiv – härbeskriver vi den teori som vi anservara relevant för 
vår studie. Metod - i detta avsnitt redogör vi för forskningsdesign, urval, procedur, 
dataanalys, trovärdighet och etiska principer. Resultat – detta avsnitt presenterar 
vårt resultat. Diskussion och analys– i uppsatsens sista avsnittpresenteras 
vårmetoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats, studiens betydelse för 
konflikthantering och fortsatt forskning. 

 

2 Bakgrund 
I det här kapitlet beskriver vi viktiga faktorer för vår studie. Dessa bakgrundsfaktorer 
är styrdokument för förskolan, centrala begrepp som vi redogör inför studien, vidare 
redovisas tidigare forskning och teoretiska perspektiv inom konflikt och 
konflikthantering. Detta gör vi för att erbjuda läsaren en god förståelse inför vår 
undersökning. 
 
 
2.1 Litteratursökning 
Google Scolar, DIVA, ERIC, LIBRIS OCH SwePub är de databaser som vi använt oss 
av i vår litteratursökning för att hitta vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. 
De sökord som vi använde oss avvar på både svenska och engelska. Sökorden på 
svenska var exempelvis ”konflikt mellan barn”, ”konflikthantering i förskolan” och ” 
strategier vid konflikthantering”. Sökorden på engelska var exempelvis ”conflict 
between children”, conflict management in preschool” och ”strategies for conflikt 
management”. Genom att vi använde oss av dessa sökorden i databasen Google 
Scolar hittade vi många vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingarmen vi valde 
de som är mer relevanta för vår studie.Läsningen av abstrakt var till hjälp för oss för 
att lättare kunna uppfatta vad texten handlade om och ifall den var relevant för vår 
studie. 
 
2.2Förskolans läroplan 
I Läroplan för förskolan(Skolverket, 2016, står det att:”Förskolan ska sträva efter att 
varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 
situation samt vilja att hjälpa andra” (s. 8). Med detta menas att förskollärares 
uppgift är att lära barnen om människors olikheter och att deras handlingar och 
åsikter är beroende och styrs av deras olika attityder och värderingar. Förskollärares 
närvaro när en konflikt uppstår mellan barn är viktig eftersom det ger barnen stöd 
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som hjälper dem att hantera missförstånd och konflikter. Läroplanen för förskolan 
betonar vikten av att förskollärare strävar efter att utveckla barnens sociala förmågor 
så att de kan fungera bra i barngruppen. Förskollärares uppdrag är även att utveckla 
barnens uppfattningar kring sina egna och andras handlingar samt uppmuntra och 
hjälpa dem att vara sociala och bygga bra relation med andra. ”Förskollärare ska 
ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans 
i sin sociala utveckling” (Skolverket, 2016,s.11). I det här sammanhanget belyser 
läroplanen för förskolan vikten av att barnen utvecklarsin kapacitet att uttrycka och 
reflektera kring sina egna uppfattningar samt att kunna lyssna och förstå andras 
perspektiv. 
	  
 
2.3Begrepp och definitioner 
I detta avsnitt redogör vi för de olika begrepp vi använder oss av i vår studie. 
Begreppen är konflikt, konflikthantering och konflikthanteringsstrategi. Dessa 
begrepp avser det som inträffar till vardags mellan barn och mellan barn och 
förskollärare i förskolans verksamhet. Syftet med att redogöra för dessa begrepp är 
att geen begriplig översikt och att det ska underlätta för läsaren.  
 
2.3.1 Konflikt 
Malten (1998) skriver att ursprunget av ordet konflikt kommer från latinets 
conflictus vilket betyder tvist, sammanstötning eller motsättning. Hakvoort (2015) 
och Chen, Fein, Killen och Tam (2001) skriver att en konflikt kan karakteriseras som 
en motsättning mellan två parter. Det är någon form utav meningsskiljaktighet, och 
det handlar om att två parter tänker, tycker eller vill olika. Enligt Johansson och 
Johansson (2003) kan begreppet konflikt innebära en obekväm känsla som följer 
med de oense parterna. I konflikten upplever parterna en känsla av missförstånd och 
då tappar de möjligheten till att lyssna på varandra.Vi har bland annat sett exempel 
på detta där ett barn var upptaget med att leka kurragömma, och sprang för att 
gömma sig. Barnet sprang då in i ett annat barn som lekte med en leksak och 
upplevde att barnet sprang in i hen med flit. Barnet upplever därefter att hens 
utrymme har blivit kränkt och hen har heller inte fått någon träning i hur hen ska 
agera i ett upprört tillstånd, och knuffar barnet som villa leka kurragömma. På grund 
av ett missförstånd har då en konflikt uppstått mellan två barn som egentligen bara 
ville leka och ha roligt. 
 
2.3.2 Konflikthantering 
Brodin och Hylander (2002) skriver att en konflikt mellan två parter går att lösas när 
parterna förstå orsaken till att varför den andra är arg och dessutom bearbeta sina 
känslor såsom ilskan. Edman Ståhl (1999) skriver att lösning av en konflikt handlar 
om när två parter är ense.    
 
Hakvoort och Friberg (2012) hänvisar till skillnaden mellan konfliktlösning och 
konflikthantering. Författaren menar att det inte går och lösa alla konflikter samtidigt 
som alla konflikter går att hantera. Den personliga uppfattningen och förståelsen om 
begreppet konflikt, spelar en stor roll i hur man bestämmer sig för att agera vid 
hantering av konflikten. Konflikthantering innebär förebyggandet av onödiga 
konflikter vilka kan uppkomma vid upprepade, likartade platser och tillfällen. Vår 
erfarenhet är att en av de vanligaste platserna där konflikter uppstår är byggrummen, 
där barnen får bygga och leka med exempelvis klossar och lego. Ett konstruktivt sätt 
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att förebygga och hantera dessa konflikter skulle kunna vara att ha en öppen och stor 
miljö så att barnen slipper trängas. Det är också fördelaktigt att ha många klossar och 
mycket lego så att det räcker till alla barnen. Konflikter som uppstår mellan barn 
beror till en stor del av det livs- och människosynsätt som präglar barnen från start. 
Människans handling i samspel med andra beror på egna färdigheter, erfarenheter 
och behov. Människans hantering av konflikter är beroende av tidigare erfarenheter 
och färdigheter (Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). Barn som kommer från ett 
hem där man kanske inte är van vid att prata om problem som uppstår, kan 
exempelvis ha lättare för att agera aggressivt även i förskolan då detta ses som 
normalt beteende. 
 
2.3.3 Konflikthanteringsstrategi 
I Svenska akademins ordbok (SAOB, 2016) beskrivs begreppet strategi som ”konsten 
att föra krig, eller plan i stort’’. Begreppet i sig kan alltså tolkas som ett verktyg som 
används vid konflikter eller i ordlistans fall, krigssituationer.Axelsson och Thylefors 
(1996) arbetar med att tolka olika strategier vid konflikthantering. Författarna 
beskriver det som att alla använder sig alltid utav någon form av strategi vid 
konflikthantering, vare sig det är ett medvetet val av strategi eller omedvetet. Det 
generella intresset dvs. individens önskan om utfallet i situationen kommer ha en 
betydande roll i val av strategi menar författarna. Det är viktigt, menar Folger, Poole 
and Stutman (2009)att verksamma förskolepersonaler är utrustade med kunskap om 
ämnet, och väl pålästa för att kunna motivera sitt val av strategi. Beprövad 
erfarenhet, relevant litteratur och reflektion verkar alltså vara nyckeln till ett lyckat 
strategiskt arbete gällande konflikthantering. En förskolepersonal som alltså är påläst 
om det lågaffektiva bemötandet och vet hur man ska tilltala ett barn som till exempel 
är argt eller ledsen, kommer kunna vända på situationen. Till skillnad mot en 
förskolepersonal som kanske höjer rösten och istället förvärrar situationen genom att 
inte ta hänsyn till barnets känslor. 
 
 

2.4 Tidigare forskning 
Vi har valt att i denna studie att skriva om tidigare forskning som tar upp fyra viktiga 
aspekter som beskriver mer om konflikten och konflikthantering mellan barn, samt 
vilka faktorer som kan påverka konflikt och konflikthantering. Dessa fyra aspekter är 
konflikt, konflikthantering, miljönspåverkan och förskolepersonal arbetssätt och 
strategier för att hantera konflikter.Vi har sammanfattat dessa aspekter som de mest 
väsentliga för att kunna behärska, förstå och resonera kring begreppen konflikt och 
konflikthantering i förskolan. 
 
2.4.1 Konflikt i förskolan 
Hakvoort(2015)skriver att konflikter kan uppstå av vilken given anledning som helst. 
Dock, menar författaren att konflikter kan kategoriseras in i två huvudsakliga 
grupper. Dessa är inre konflikter hos individen och yttre konflikter som uppstår i 
sociala sammanhang. En inre konflikt handlar om en individs relation till sig själv 
och dilemmat som uppstår när denna individ ska vara rationell eller försöka resonera 
sig fram till vilket alternativ som är det bästa eller mest fördelaktiga alternativet, i en 
situation där fler än ett alternativ kan kännas lika fördelaktiga. De yttre konflikterna 
är de som oftast ger sig tillkänna i förskolans värld, och handlar om att fler individer 
blir inblandade, oftast med delade intressen och viljor.Yttre konflikter är resultatet av 



5 
 

sociala samspel som vid något tillfälle slår fel. Det kan handla om vem som ska få 
agera en särskild roll i en lek, det kan handla om vem som ska få leka med leksaken, 
eller vem som ska eller inte ska få vara med och leka(Vedeler, 2009). 
 
Johnson och Johnson (2009)poängterar även att både inre och sociala konflikter kan 
brytas ner till huruvida konflikterna ses som konstruktiva eller destruktiva. Utfallet 
av konflikten är beroende av ett fungerande samspel efter det att konflikten uppstått. 
Författarnaförklarar att konstruktiva konflikter genomsyras av att alla inblandade 
parter är ömsesidigt nöjda med utfallet och att en ny process inleds där relationen 
mellan de medverkande parterna stärks. Respekten och tillförlitligheten mellan dessa 
parter, menar Johnson och Johnson (2009), är av största vikt när det kommer till att 
vara konstruktiv ur konflikten. Motsatsen till ett konstruktivt utfall blir då destruktivt 
menar författarna. Detta speglar sig i parternas värdering av det egna egot. Egoismen 
ställer sig ivägen för ett konstruktivt förhållningssätt menar Johnson och 
Johnson(2009) och då ställs det helt plötsligt helt andra villkor på varandra. Om 
barnet ser sig själv som den viktigaste deltagande och har då ofta svårt att se sin egen 
skuld i förekomsten av konflikten. Sakligheten i konflikten försvinner i den mån att 
det egna intresset ställs först och då öppnas en portal av möjligheter till fortsatta 
kränkningar och dåligt skolklimat (Johnson & Johnson, 2009). Sakligheten 
försvinner alltså när det egna intresset tar över empatin och förmågan att se in i 
andras situation.  
 
Michelsen (2005) och Chen m.fl. (2001)beskriver risken att barn utvecklar ett 
negativt beteende på grund av att barnen är oense om vem som ska få leka med ett 
särskilt föremål. Det händer då att barnen kan börja rycka i leksaken vilket kan 
resultera i fysiskt våld. Michelsen (2005) hävdar att i merparten av fallen berodde 
konflikten på frågan om vem som hade leksaken först. I många fall var det även själva 
utrymmet som låg till grund för konflikten, då handlade det huvudsakligen om vem 
som hade rätten till just den platsen vid just det tillfället (Michelsen,2005). 
 
2.4.2. Konflikthantering i förskolan 
Faldalen (2010) beskriverattförskolepersonalens förståelse av konflikter och hur de 
förhåller sig till dessa grundar sig i just hur de ser på begreppet i sig. Faldalen(2010) 
menaratt förskolepersonalen behöver tydliggöra att det i en konflikt mellan två barn 
finns två olika önskningar och mål. En acceptans av den andres önskan är ett första 
steg till att kunna lösa konflikten. Det blir då viktigt för förskolepersonalen att hjälpa 
barnen att skilja på det barnet i fråga gjorde, i relation till vad hen ville uppnå. Att 
skilja på dessa två kan medföra ett nytt tillvägagångssätt på konflikter och 
konflikthantering. Gloeckler och Cassel (2012) talar om strategier för att hjälpa barn 
att formulera sina känslor och upplevelser för att synliggöra vad det är som hänt och i 
vilket syfte.  
 
I Ashby och Hewetts (2012) forskning hänvisas det till att de konflikter som 
förekommer mellan yngsta barn på förskolan kan bero på att de vill dela samma 
leksak. Det som främjar utveckling av sociala färdigheter hos barnen är det att de 
skaffar vänner på förskolan som de kan leka med. Vidare poängterar Ashby och 
Hewett (2012) att när barnen i förskolan samspelar med varandra ökar det 
möjligheten till att utveckla sina sociala interaktioner vilket gynnar barnens lärande 
och utveckling. Författarna menar att den samverkan som sker mellan förskolebarn 
hjälper dem att komma tillrätta med konflikter själva därmed utvecklas barnens 
förståelse om konflikter och konflikthantering. När konflikter inleds och avslutas 
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positivt av barn, utan ingripande från vuxna skapas också möjligheten att skapa goda 
relationer med sina vänner (Ashby &Hewett, 2012). 
 
Wahlström (2007)och Arslan (2010)väljer att se på de potentiella fördelar som finns 
med konflikter, samtidigt som de poängterar att det är viktigt att förstå och ta hänsyn 
till hur obekvämt det kan upplevas av barnen när de befinner sig i dem. Det viktiga 
att synliggöra för barnen är i det fallet är just alla de positiva eftereffekter som 
kommer att uppstå i samband med en väl löst konflikt. Gloeckler och Cassel (2012) 
vinklar dessa situationer som grundpelare till barnets sociala utveckling. Det är i 
situationer av samverkan vi oftast befinner oss i, därför är det i samverkan med andra 
vi bör lära oss att förhålla oss till och växa från. 
 
I Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) står 
det att ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 
förstår hur andra känner och tänker’’ (s.87). Michélsen (2005) poängterar emellertid 
att när språket fallerar hos barnet i sociala situationer vilket det ofta gör i de yngre 
åldrarna, så tar det kroppsliga språket sin ton i form av gester, ansiktsuttryck och 
andra icke-språkliga sätt att uttrycka sig på. I dessa situationer menar Thornberg 
(2006) att det är viktigt för förskolepersonalen att se och tyda varifrån konflikten 
uppstår i syfte att kunna förebygga den och arbeta proaktivt. 
 
Kommunikation och uttryck av känslor är alltså av stor betydelse när det kommer till 
samspel mellan barn. Nilsson (2005) talar om den tydliga kommunikationens vikt för 
ett hållbart samspel. Samspelet mellan två eller flera parter är beroende av 
tydligheten och hur väl barnen kan tolka det dem andra barnen säger. Han menar att 
det är mer än ofta via sådana oklarheter som konflikter uppstår, då dessa leder till 
missförstånd mellan parterna och det lämnas utrymme för egen tolkning av det 
barnet sagt. Kommunikationen är heller inte enbart beroende av våra ord eller gester, 
utan även avståndet mellan barnen, tonen på talet och ögonkontakt är sådant som 
påverkar utfallet av situationerna (Nilsson, 2005).  
 
2.4.3 Miljöns påverkan 
Den miljö som barnen befinner sig i spelar en stor roll när det kommer till konflikter 
och hur dessa utvecklas. Konflikterna som uppstår kan enligt Glockler och Cassel 
(2012) förebyggas genom att skapa en fysisk miljö som stimulerar barnens intressen 
och även stöttar deras utveckling. Samtidigt som den sociala miljön spelar kanske en 
ännu större roll, då det innefattar barnen tillit till förskolepersonalerna. Barnen ska 
kunna känna att förskolepersonalerna är där för dem och att deras känslor och behov 
tillgodoses. Förskolepersonalerna bör alltså fokusera på relationsbyggande och bör 
även jobba mot att barnen lär sig strategier för att själva kunna undvika att 
konflikterna eskalerar. Konflikterna bör alltså ses som oundvikliga företeelser där det 
finns chans för utveckling hellre än något negativt där någon bär skuld och får bära 
ansvaret samtidigt som en annan får spela offret. 
 
Enligt Broadheads (2009) studie blir barns sociala relation starkare med hjälp av 
förskolepersonal som bjuder in barn en stimulerad miljö och till lek. 
Tillhandahållandet av dessa villkor leder till förstärkning av vänskapliga relationer 
samt leder till att minska förekomsten av konflikter mellan barn. Författaren pekar 
också på att ifall barnen stöter på konflikter har de förmågan att lösa konflikten 
tillsammans eftersom desamarbetar med varandra och verkar som en grupp. Nyttan 



7 
 

av dessa konflikter ska helst leda till att barnen ska kunna bygga starka relationer 
med varandra och växa från konflikten.     
 
De Jong (2010) talar om rummets öppenhet, och huruvida det ska vara möjligt för 
förskolepersonalen att se barnen. Hon menar att formandet av rummen kommer 
påverka hur barnen förhåller sig till varandra och till förskolepersonalerna. Vidare 
menar De Jong även att ett val måste göras utifrån förskolepersonalens perspektiv, 
exempelvis ska möblerna anpassas efter barnens eller de vuxnas behov. Optimalt bör 
vara någon form av mellanting där det finns möbler och inredning som passar både 
förskolepersonalen och kan användas av barnen. 
 
2.4.4Förskolepersonalens arbetssätt och strategier för att hantera 
konflikter 
En tydlig strukturerad strategi vid konflikthantering läggs fram av psykologenÖhman 
(2009) via en metod som kallas KTH (Känsla, tanke, handling). Metoden går ut på att 
när en förskolepersonal lägger märke till en konflikt ska denne ingripa och stötta 
barnen i att inleda en konversation om hur dem skulle kunna lösa problemet. Barnen 
får sedan i turordning beskriva händelseförloppet. Förskolepersonalen stöttar barnen 
genom att ställa ledande frågor där man försöker synliggöra vilken känsla som 
infunnit sig, vilka tankar det har medfört samt vilken handling detta resulterade i. 
Förmågan att lösa problem ska stå i fokus menar Öhman, och förskolepersonalen ska 
successivt överlägga ansvaret på barnen. Självklart måste en tydlig gräns dras där 
förskolepersonalen tydliggör att det absolut inte är ett acceptabelt sätt att hantera 
konflikter genom exempelvis ta till våld eller kränka den andre, men att barnen och 
förskolepersonalen tillsammans kommer fram med nya sätt att hantera komplexa 
känslor som exempelvis frustration eller ilska. Öhman (2009) poängterar även vikten 
av att låta barnen själva komma fram till slutsatsen att en ursäkt är berättigad, då en 
framtvingad ursäkt är av svag betydelse. 
 
Förskolepersonalens ansvar i dessa situationer är otvivelaktigt den största 
framgångsfaktorn till en väl hanterad konflikt, och medling är ett sätt som 
förespråkas av bland annat Kostiainen (2015) för att göra detta. Vidare tar Kostiainen 
(2015) fram bra argument till att medling bör användas i förskolan. Medlingen går ut 
på att ta bort begreppet skuld från barnen och talar istället om ansvar. Kostiainen 
(2015) beskriver hur man som förskolepersonal genom fyra steg kan ta sig från 
början till slut vid en konflikt. Steg ett handlar om att de medverkande får berätta hur 
de har upplevt det som hänt, förskolepersonalen ska försöka att avbryta så lite som 
möjligt för att i steg två i processen försöka stötta barnen i sitt sätt att uttrycka hur 
händelsen fått dem att känna. Steg tre går ut på att barnen själva får berätta hur dem 
skulle kunna tänkas vilja att situationen såg ut istället. Slutligen står steg fyra för att 
skapa en gemensam grund att stå på för alla parter, dvs. hur går vi vidare på ett sätt 
som alla är nöjda? Enligt Läroplan för förskolan ska ”Förskolan ska uppmuntra 
barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för 
detta”(Skolverket, 2016,s.6). Medling är en väl strukturerad strategi för att skapa just 
dessa förutsättningar. 
 
Det finns som vi nämnt ovan ett flertal olika sätt att arbeta organiserat med 
konflikthantering. Strukturen i tillvägagångssättet är av största vikt när det kommer 
till utförandet av strategin.Hakvoort (2010) skriver i en studie om att använda sig av 
en pyramids struktur för att förenkla arbetet stegvis. Det första steget, steget längst 
ner på pyramiden är det steg som bör få kontinuerlig fokus. I det första steget vilar de 
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proaktiva arbetet. Att arbeta proaktivt med konflikter är att arbeta förebyggande i 
syfte att bemöta och förhindra konflikter innan dessa eskalerar. För att steg ett ska 
fungera optimalt behöver klimatet som barnen befinner sig i att vara förstående och 
ödmjukt. Med andra ord behöver barnen känna sig bekväma i förskolans miljö. Steg 
två i pyramiden går ut på att när en konflikt uppstått ska barnen aktivt arbeta med att 
tillsammans arbeta mot en gemensam lösning. Förskolepersonalen behöver förse 
barnen med strategier för att göra detta, vilket är steg tre i pyramiden. Steg fyra 
innebär att en konflikt har nått den nivå där den inte längre är konstruktiv och leder 
ingenvart. Här måste förskolepersonalerna ta på sig ansvaret för att dela på de parter 
som medverkar i konflikten samt påbörja ett nytt arbete där man söker efter nya 
lösningar. 
 
2.4.5 Sammanfattning 
Avslutningsvis kan vi utifrån denna del som behandlar tidigare forskning som gjorts 
på området, samt reflektioner kring beprövad erfarenhet, konstatera att konflikter är 
en naturlig företeelse i vardagen i förskolans värld. Nyckelord för kapitlet skulle 
kunna vara strategi, metodik, förskolepedagogik och medvetenhet. Att 
förskolepersonal besitter en eller flera tydliga, lättillgängliga strategier är väsentligt 
för att de i arbetet i förskolan ska kunna behandla de situationer som uppstår i 
förskolan på ett hållbart sätt. Metodiken och förskolepedagogiken bör vara väl 
grundad i forskningen och i reflektion kring den beprövade erfarenheten. Till sist bör 
alla verksamma inom förskolans värld arbeta effektivt med att på ett medvetet sätt 
möta konflikterna med ett tydligt syfte. Förskolepersonalernas medvetenhet om vad 
som faktiskt påverkar verksamheten, från barns förutsättningar till lärande och 
utveckling till miljöns inverkan på barnens vistelse, är en förutsättning för en hållbar 
förskola klimat och till ett fungerande arbete kring konflikthantering. 
 
- 
2.5Teoretiskt perspektiv 
Det är med hjälp av det teoretiska perspektivet vi siktar mot att kunna erbjuda 
provisoriska svar och förklaringar till frågor som varför och hur (Thornberg, 2006). 
Det erbjuds inga konkreta sanningar, utan tankar och idéer reflekteras och bemöts i 
det kulturella och historiska rum som de skapas. Vi utgår från att människan och 
dennes utveckling är ett komplext, rörligt och föränderligt fenomen.I denna studie 
har vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet, som präglades av Lev 
Vygotskij (17 nov, 1896 – 11 juni, 1934) forskning. Vygotskij är en väl erkänd pionjär 
inom det språk- och utvecklingspsykologiska området. Det sociokulturella 
perspektivet tar ställning till att barnets utveckling är helt beroende av samspelet 
med andra människor, inte minst vuxna. Hwang och Nilsson (2011) 
fastställerVygotskijs inställning till lärandet som en social process hellre än en 
individuell. Att det enbart är i samspel med en annan människa som kan utvecklas 
och röra sig framåt i den utvecklingen. Tänkandet sågs av Vygotskij som en inre 
handling vilket resulterade i yttre handlingar, vilket sedan repeterades utåt och inåt 
igen, och att i utrymmet emellan dessa inre och yttre rörelser finner vi den potentiella 
utvecklingen och lärandet. Utrymmet från det barnet redan kunde till det som barnet 
hade potential till att lära sig kallade Vygotskij för the zoneof proximal development, 
vilket innebär att ett tydligt närliggande mål som utmanar tillräckligt mycket, men 
inte är för svårt att uppnå är ett optimalt tillvägagångssätt för att utvecklas. Om 
barnet fick tid och utrymme till att reflektera om uppgiften i samråd med andra barn, 
eller i samspel med vuxna skulle utvecklingen vara på god väg. Den vuxne, eller mer 
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erfarne, ska agera vägledare i problemlösningen och ska därmed inte komma med 
några färdiga svar, utan ställer hellre ledande frågor som, ”vad handlar problemet 
om? Vad tror du behövs för att lösa problemet? Finns det något som jag kan hjälpa 
till med? (Hwang &Nilsson, 2011). Vi ser därför att Vygotskijsteori om den 
sociokulturella utvecklingen passar in i ramverket för vår studie om förskolebarn och 
konflikthantering, då konflikter och konflikthantering är sociala processer som 
involverar mer än en individ. Vi anser även att perspektivet erbjuder verktyg som 
eventuellt kan hjälpa oss svara på frågor som varför konflikter uppstår och varför 
konflikter ser olika ut beroende på vilka som är inblandade. 
  
The zone of proximal development. It is the distance between the actual 
developmental level as determined by independent problem solving and the 
               level of potential development as determined through problem solving under 

adultguidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotsky, 1978, s.33) 
  
Smidt, (2010) bland många andra, ser Vygotskijs teori som trovärdig och att lärandet 
är en ständigt pågående process när barn interagerar med en mer erfaren part. 
Författaren hävdar att barns samspel med andra mer erfarna människor är den 
absolut viktigaste faktorn när det kommer till barns utveckling. Detta innebär för 
förskolans vuxna att ständigt vara närvarande för att ge barnen de verktyg som 
behövs för att klara av det sociala samspelet och erbjuda det stöd dem behöver för att 
kunna fortsätta sin individuella och sociala utveckling. 
  
För att barnen ska få tillgång till den kunskap som finns att hämta menar Strandberg 
(2006), att barnet måste vistas och interagera med andra. Den länk som kopplar ihop 
interaktion med intellekt påverkas enligt Vygotskij av sättet vi uppfattar världen på 
och kulturen vi växer upp i. Vilket gör att även konflikter och konflikthantering kan 
erbjudas djupare förklaringar med hjälp av det sociokulturella perspektivet. Allt vi 
gör härstammar alltså enligt sociokulturen, utifrån ett kulturellt sammanhang och 
våra handlingar och tankar är beroende av den sociala kontext vi befinner oss i. 
Förskolan är fylld av människor med olika förmågor, kunskaper, värderingar och 
tankar, vilket innebär ett komplext socialt sammanhang för alla involverade.  Dock, 
utifrån det sociokulturella perspektivet är det alltså i detta sammanhang individen får 
en chans att utvecklas. 
 
Förmågor som spelar stor roll vid konflikthantering är förmågan att kunna sätta sig 
in i den andres perspektiv, och eftersom barnens intellektuella utveckling spelar en 
stor roll när det kommer till att behärska förmågor som empati och förståelse för 
andras agerande, ansåg Vygotskij att det intellektuella området, vilket hanterar det 
sociala samspelet, måste ges mycket tid och utrymme åt för att utvecklas genom 
samspel. Då han menade att det även är genom samspel med andra som intellektet 
utvecklas (Strandberg, 2006). 
 
3. Metod 
Metoden som vi har valt att använda oss av i vårt examensarbete är kvalitativintervju. 
Vi har valt denna metod för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar.I detta 
avsnitt kommer vi även förklara mer om hur vi har tänkt utföra intervjun, samt vilka 
vi valt att intervjua och varför. Vi kommer också att beskriva om de etiska principer vi 
har utgått ifrån i genomförandet av intervjuerna och på vilket sätt materialet har 
bearbetats i vår forskning.  
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3.1Forskningsdesign och metod 
 
I vårt arbete har vi valt att använda oss av den kvalitativ forskningsmetoden genom 
metoden kvalitativ intervju med ett antal förskollärare. Med hjälp av den kvalitativa 
forskningsmetoden kan vi få kunskap om vårt ämne samt skapa ett socialt samspel 
mellan oss och respondenterna. Genom att vi använder oss av en kvalitativ 
forskningsmetod i vår undersökning så ges möjligheten att få en djupare förståelse 
för respondenternas perspektiv om ämnet samt hur de själva har uppfattar och 
upplever världen. Respondenternas kunskaper betraktas som en relevant verklighet 
då den kommer ifrån respondenters egna uppfattningar om vad den är (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Kvaleoch Brinkmann (2009) förklarar begreppet ”kvalitativ forskningsintervju” som 
en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Författaren menar att en kvalitativ 
forskningsintervju liknar ett vanligt öppet samtal som kan ske mellan två parter i 
vardagen men som också kan innefatta ett specifikt tema som genomförs med 
enkäter och där fokuset då ligger på ett tema och syfte. Bryman (2011) skriver att 
fördelen med en kvalitativ forskningsintervju är att respondenten får uttrycka sina 
tankar och upplevelser, samt att de som intervjuar får möjlighet att ställa öppna 
frågor och få svar direkt.  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) spelar forskaren en stor roll i hur den kvalitativa 
intervjun genomföras och fungerar. Forskarens erfarenheter, kunskaper, ärlighet och 
medvetenhet är viktiga faktorer som är avgörande för att forskaren ska nå upp till en 
kvalitativ intervju. För en kvalitativ intervju krävs en kvalificerad intervjuare som i 
sin tur, till stor del, är beroende av denintervjuades ämneskunskaper och färdigheter. 
Vi valde i våra intervjuer med förskollärarna att spela in deras svar, något som vi 
anser är viktigt för att kunna hålla kontakt och visa respekt när de förmedlar 
information. Dessutom fick vi genom detta möjlighet att uppmärksamma och 
fokusera mer på respondenternas svar av våra frågeställningar, något som bekräftas 
av (Bryman, 2011). Intervjuerna har medfört en utökad förståelse genom följdfrågor 
och konkreta exempel från respondenterna (Bryman, 2011). 
 
3.2 Urval 
Genomförandet av intervjuerna skedde i tre olika förskolor som tillhör samma 
kommun. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval eftersom vår studies tid var 
begränsad då vår undersökning skedde i vårt närområde (Bryman, 2011). 
Anledningen till att vi valde dessa förskolor var för att då vi båda hade erfarenheter 
av förskolorna och vi upplevde att det ofta skedde konflikter mellan barn. 
Konflikterna har uppstått av olika anledningar och vi hade uppmärksammat att 
förskolepersonalerna har haft olika erfarenheter samt arbetade på olika sätt kring 
konflikthantering. Från dessa förskolor valdes åtta förskollärare som tackade ja till 
att delta.Alla de åtta förskollärarna hade varierande erfarenheter inom 
förskolläraryrket, då de arbetat mellan 3–28 år. Förskollärarna som arbetar med 
barn i olika åldrar fick möjlighetatt reflektera och redogöra för sina erfarenheter och 
kompetenser av konflikthantering under intervjun.  
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3.3 Procedur 
Innan intervjuerna formulerade utifrån studiens syfte vi våra intervjufrågor (se bilaga 
1) och ett missivbrev (se bilaga 2). Dessa skickade ut till förskollärarna via mejl. 
Anledningen till detta var att förskollärarna skulle ges möjlighet att förbereda sig 
inför intervjun samt få en klar bild av vår studie, syfte och etiska principer. I 
missivbrevet som vi skickade ut till förskollärarna informerade vi bland annat om att 
medverkan i intervjuerna var frivilligt och att intervjun kommer ta cirka 30 minuter. 
Vi poängterade att vår önskan är att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon 
och att alla svar skulle hanteras konfidentiellt och endast används i studiesyfte. Vi 
genomförde sedan intervjuerna med de åtta förskollärarna.Detta med avsikt att 
studera studiens syfte samt för att få trovärdiga kunskaper om vår forskning utifrån 
förskollärarnas egna erfarenheter och uppfattningar. Bryman (2011) skriver att 
intervjun betraktas som ett passande sätt att inhämta information som kan vara 
underlag i undersökningar. De som intervjuar får även möjlighet att ställa följdfrågor 
under intervjun för att få mer förståelse av det undersökta fenomenet (Bryman, 
2011).  
 
Intervjuerna ägde rum i de tre olika förskolorna och vi tog kontakt och bokade tid 
med förskollärarna via mobilen. Vi skickade mejl till deltagarna och de återkom till 
oss med datum och tid förnär de kunde genomföra intervjuerna. Intervjuarna 
spelades in. Detta så att möjligheten fanns att gå tillbaka och lyssna flera gånger på 
det som hade sagts under intervjun samt för att inte missa något viktigt. Inspelningen 
av intervjuerna var till hjälp för att underlätta transkriberingen avvårt datamaterial. 
Bryman (2011) understryker att ljudinspelning under intervjun gör det lättare för 
forskaren att transkribera och analysera svaren och sedan samla in kunskaper som 
anses är viktigt och relevant för undersökningen.  
 
Genomförandet av intervjuerna tog cirka 30 minuter per intervju. Tiden varierade 
lite beroende på förskollärarnas olika erfarenheter och hur mycket de hade att 
berätta. Vi använde oss även av följdfrågor som gjorde att en del svar blev lite längre. 
Vi var båda närvarande under intervjutillfällena vilket var positivt för vår analys. Dåvi 
båda fick ta del av respondenternas svar (Bryman, 2011). Alla intervjuer utfördes 
under en vecka och skedde i lugna ställen som fanns på arbetsplatsen enligt 
förskollärarnas val. Stukát (2011) betonar betydelsen av att intervjun sker på en lugn 
och avskild plats så att både de som intervjuar och respondenterna slipper bli störda.  
 
3.4Dataanalys 
Efter genomförandet av alla intervjuer började vi att transkribera. När vi gjort klart 
transkriberingarna läste vi igenom intervjusvaren flera gånger för att sedan bearbeta 
materialet och markerasedan med olika färgpennor det innehåll som vi tyckte var 
betydelsefullt och relevant för vår frågeställning och syfte i denna studie(Bryman, 
2011).Respondenternas svar analyserades och kategoriserats under bearbetningen 
genom en innehållsanalys och genom kategoriseringen kunde vi hitta likheter och 
skillnader i svaren (Bryman, 2011). 
 
 
3.5 Trovärdighet 
För att säkra vår studies trovärdighet har vi valt att utgå från Brymans (2011) fyra 
delkriterier som hör till kvalitativa undersökningar och som är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  
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För att öka vår förståelse för studiens syfte och vad vi vill uppnå med den har vi 
tillsammans diskuterat och formulerat våra intervjufrågor med hänsyn till studiens 
trovärdighet. Vi ökar studiens trovärdighet genom att vi tydligt beskriver vårt 
tillvägagångssätt och studiens alla faser.  
 
Då vår studie genomfördes i en mindre omfattning,där åtta förskollärare från tre 
olika förskolor inom samma kommun deltog, kan inte resultatets överförbarhet 
garanteras och vi får endast en bild genom vår studie. Att våra egna uppfattningar 
omedvetet kan påverka resultatet är vi medvetna om, därför har vi strävat efter att ha 
ett objektivt förhållningssätt när vi analyserat vårt datamaterial (Bryman, 2011).  
 
Vi har spelat in intervjuerna och använde mobilen för ljudupptagning. Syftet med att 
spela in intervjuerna är att öka tillförlitlighet av vår studie. Då fick vi möjlighet att 
lyssna på svaren flera gånger och transkribera den i skrift för att sedan kunna så 
mycket möjligt få tillförlitlighet i vårt resultat. Genom ljudupptagningen och 
transkriberingen av intervjuerna fick vi lättare att komma ihåg svaren och vad som 
berättats av respondenterna under intervjun. Det som har även varit till hjälp för oss i 
transkriberingen är upplägget under intervjun, då valde vi att en av oss 
koncentrerade sig på att iaktta respondenternas kroppsspråk och uttryck. Vilket gav 
oss möjligheten att tyda intervjuerna på ett mer tillförlitligt sätt och ge ett mer 
trovärdigt resultat. 
 
 
3.6 Etiska övervägande 
Innan intervjuerna hade vi beaktat de fyra etiska principer som finns och som är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
Vetenskapsrådet (2017). 
 
Informationskravet: Innebär att vi hade informerat respondenterna om studiens 
syfte och frågeställningarmed hjälp av missivbrevet (se bilaga 2) innan intervjun 
genomfördes. Genom missivbrevet fick de även information att delaktighet i intervju 
var frivillig. Mejlvar ett bra sätt för att skicka ut en förfrågan om intervjun. Att 
informera om intervjuns tidsåtgång för respondenternavar något somvi hade tagit 
med i beräkningen (Vetenskapsrådet, 2017).   
 
Samtyckeskravet:Det innebar att vi hade nämnt för respondenterna att 
delaktigheten i intervjun var frivillig och det fanns möjlighet att avbryta samarbetet 
när som helst.Detsom framgick i missivbrev var att vi skulle komma spela in 
intervjun med mobiltelefon för att slippa göra anteckningar under intervjun 
(Vetenskapsrådet, 2017).   
 
Konfidentialitetskravet:Vi hade informerat respondenterna att deras personliga 
uppgifter var skyddade och att förskolan och staden inte skulle komma benämnas i 
vår undersökning. Respondenterna fickinformation om att obehöriga inte skulle få 
möjlighet att lyssna på inspelat material. Resultatet skulle presenteras med hjälp av 
text och citat. Vidare att respondenternas identitet skulle komma att skyddas där av 
kommer inga namn att benämnas, endast förskollärare (Vetenskapsrådet, 2017).   
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Nyttjandekravet: Dettainnebar att de inspelade materialet endast används i 
studiesyfte och kommer raderades efter transkriberingen vilket respondenternafick 
kännedom om (Vetenskapsrådet, 2017).   
 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet och tolkning av vår datainsamling av 
förskollärarnas svar på intervjufrågorna. I vår studie vill vi skapa en uppfattning om 
hur förskolepersonal beskriver och arbetar med konflikter i förskolan. Resultatet 
presenteras under följande rubriker: Hur tolkar förskollärarna begreppet ”konflikt”, 
De huvudsakliga orsakerna till konflikter, Förskollärarens strategier vid 
konflikthantering, Förskolans arbetssätt och struktur för att förebygga 
konfliktersamtMiljöns roll och påverkan på konflikter.  
 
4.1 Förskollärarnas tolkningar av begreppet ”konflikt” 
Samtliga förskollärare ansåg att begreppet konflikt kan innebära en situation där en 
eller flera barn inte kommer överens om något i en specifik situation.Det handlar om 
oenighet, att har skilda åsiktom något, skilda uppfattningar och olika upplevelser av 
situationer. Förskollärarna hade varierande uppfattningar om varför och hur 
konflikter sker i barngruppen. 
 
Förskollärare 1 och förskollärare 3beskriver begreppet konflikt utifrån att konflikter 
inte bara uppstår mellan barn utan även mellan barn samt förskolepersonal. Barn 
behöver inte alltid tycka som en förskolepersonal vilket i sin tur leder till en konflikt. 
Konflikt förknippas ofta med att barn och barn blir oense och/eller osams. På 
småbarnsavdelningkan konflikt handla om leksaker. När barnen blir lite äldre kan 
konfliktenhandla om att ett barninte får vara med i en pågående lek.  
 
Förskollärare 4beskriver begreppet konflikt som omfattande. Respondenten anser att 
det är svårt område att beskriva, då olika faktorer har påverkan på var och varför en 
konflikt uppstår. Konflikter har många bakomliggande anledningar och orsaker. 
Detta kan vara exempelvis en leksak, lekroll eller att barnen har sagt fula ord till 
varandra.  
 
Förskollärare 2 säger följande:  
 

När jag pratar om vårt yrke då är konflikt mellan barn väldigt olika.  
Barnen kan bli fortare osams med andra barn. Det finns också  
kränkningar och det är en annan sorts konflikt. Det finns våld också om  
man slår varandra, knuffa varandra och så vidare. När man hantera  
konflikter är det inte samma sak som när man beskriver begreppet. De är  
mera sociala som att konflikter mellan barn får inte blir för stora liksom  
det där måste vuxna finnas och är närvarande och hjälpa dem. 
 
Förskolläraren 2beskriver konflikt när barn hamnar i en oenighet, den kan vara både 
verbal eller fysiskt. När oenigheten trappas upp det vill säga att barn hamnar i bråk 
till exempel knuffar varandra. Det betyder inte att barnet alltid är arg utan kan 
innebära att barnet enbart försöker ta kontakt. En konflikt kan upplevas som negativ 
företeelse, när barn hamnar i konflikter då lär de sig att utveckla sin förmåga om hur 
man ska fungera i en grupp med olikheter.  
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4.2De huvudsakliga orsakerna till konflikter 
Samtlig förskollärare diskutera olika faktorer som orsakar en konflikt. De orsakerna 
kan variera på grund av många faktorer såsom barnets ålder, barns olika kulturer 
eller missförstånd 
 
4.2.1 Barnsålder 
Förskollärarna som arbetar på småbarnsavdelning beskriver att konflikten mellan 
yngstabarnen kan handla om leksaker, där barn inte kommer överens för att de vill 
ha samma leksak. Det kan också vara att ett barn råkar förstöra ett annat barns 
bygge, teckning, målning, konstruktion och/eller pussel. Förskollärare 4 säger 
följande: 
 

Om ett barn har en plan hur leken ska lekas och hur det ska gå till och kommer 
ett annatbarn med en annan tanke och då kan det bli en konflikt mellan barnen. 

 
Förskollärare 3 arbetar på äldre barns avdelning där olika konflikter bemöts 
beroende på barns ålder. Eftersom hen befinner sig till mestadels på äldre barns 
hemvist med 3–5 åringar handlar konflikterna om meningsskiljaktighet. Barn vill 
olika i leken samt inte alltid förstår vad leken går ut på eller vad en kompis vill. 
Förskollärare 3 säger följande: 
 

Exempelvis såg jag en pågående lek i hemvisten med några barn det var sex 
killarsom lekte ”fortnite”. Jag observerar att leken var rörig, alla lekte olika 
lekar och sprang runt samt verkade vara i sin egen lek. Jag samlar ihop barnen 
och fråga vad de leker, de sa ”fortnite”. Därefter frågade jag ”hur går leken till?”, 
barnen pekar på en utav barnen och säger ”han vet och det är han som sagt 
det”. Barnet som föreslog leken fick berätta hur leken gick till och vilka regler 
som finns. Barnen berättar att det ska finnas det goda och onda laget, vilket 
leder till fler följdfrågor till exempelvad gör det goda laget? 

 
4.2.2 Barns olika kulturer 
Förskollärare 5 och förskollärare 8 lyfter att olika konflikter kan förekomma i 
verksamheten. Respondenterna menar att vissa konflikter som uppstår mellan barn 
inte alltid ses som en konflikt. Det handlar oftast om exkludering och utanförskap i 
barns lek. Förskollärare 5 säger följande: 
 

Det kan ju vara en konflikt när ett barn inte får vara med de andra och leka för 
att hen har glasögon eller hen får inte vara med och leka för att hen har brun 
hud. 

 
Respondenternabetraktar detta som en slags konflikt med grövre mobbning. Ett barn 
blir uteslutet på grund av barnets utseende, hudfärg eller klädsel.  
 
 
4.2.3 Missförstånd skapar konflikter 
 
Att missförstånd kan skapa konflikter beskrivs även som en orsak till konflikt av 
respondenterna. Förskollärare 7 säger följande: 
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Det kan vara dem barn som har svårt med språket då uppstår ofta 
missuppfattningar som i sin tur kan leda till konflikt, jag tycker att ofta 
dessabarn använder våld för att göra sig förstådda. 

 
Respondenten menar att det sker missförstånd när barnen inte förstår varandra, 
vilket i sin tur skapar konfliktfyllda situationer för barnen. 
 
 
4.3Förskollärarens strategier vid konflikthantering 
Samtlig förskollärare förklarar att vid konflikter agerar och reagerar förskolepersonal 
olika, beroende på vilken typ av konflikt som uppstår mellan barn i förskolan. De 
strategier som beskrivs ar följande: samtal med barnen, förskolläraren som medlare 
och förskollärares förhållningssätt. 
 
4.3.1 Samtal med barnen 
En del respondenter menaratt det är viktigt vid konflikter att föra en diskussion med 
barnen kring det som har skett. Detta för att förskolepersonalen ska få en uppfattning 
kring hur konflikten uppstod och varför, samtidigt får barnen förståelse för eget 
agerande och handlande. Respondenterna beskriver vikten av förskolepersonalens 
närvaro och att de reagerar på konflikter. Det är viktigt att ge barn möjlighet att ta 
ansvar för egna handlingar och utveckla förmågan att behandla sina konflikter själva, 
samtidigt som förskolepersonal vara ett stöd. Dels genom att handleda och visa 
barnen, dels visa på hur de kan göra för att vara självständiga och lösa konflikter. 
 
Enligt förskollärare 4 uppstår det konflikter mellan barn på grund av exempelvis ett 
barn förstör någons bygge och barnet blir ledsen. Vid en sådan situation är det viktigt 
att föraen diskussion med barnen, om hur barnet istället kan göra och hur konflikten 
kan lösas. Det kan ske genom att barnen exempelvis hjälps åt att bygga upp klossarna 
igen, göra en teckning eller ge en kram. Ibland kan det helt enkelt vara att barnen 
inte vet vad de ska göra för att det andra barnet ska bli glada igen. I detta fall kan 
barnen få möjlighet att fundera, senare samma dag kan förskolläraren återkoppla till 
konflikt och fråga om barnen har kommit på någon lösning och hur det känns då. 
 
Förskolläraren 1 beskriver att om ett barn gråter förtvivlat utan orsak då får hen kliva 
in, börja prata, medla och se hur de kan lösa konflikten. Sedan tar förskolläraren 
barnet som är ledsen och går därifrån för att hitta något nytt att leka med. När barnet 
har kommit ner i varv kan hen komma tillbaka till händelsen och se vad som hände 
där, varför blev det här barnet ledsen och hur kan de göra för att barnet ska bli glad 
igen. Det är viktigt att följa upp konflikten och inte bara låta det vara, ibland måste 
barn lösa konflikter på egenhand.  
 
Det som förskollärare 3 anser är viktigt när det uppstår konflikter mellan barn är 
följande: 
 

Stopp det här inte okej, det här får du inte göra! 
 
Ofta försöker förskolläraren involvera barnen och utveckla barns självständighet. 
Detta när ett barn kommer fram och berättar att det har hänt en konflikt brukar 
förskolläraren 3 oftast svara såhär: 
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Okej jag hör vad du säger, men gå och prata med din kompis, försök lösa det 
här själv. Jag är inte en del i den här konflikten. Jag förstår vad det var men jag 
har inte blivit utsatt men jag finns här och du går och pratar med din vän, var 
modig, våga prova. 

 
Sedan kan förskolläraren finnas som stöd och efter en liten stund går hen in och 
frågar hur det gick med konflikten. Förskolläraren menar att det är viktigt att låta 
barnen lösa sina konflikter själva men att de finns i bakgrunden hela 
tiden.Förskollärare 7 säger följande: 

 
Om jag ser att det händer någon konflikt, då kan jag avvakta lite för att se om 
barnen klarar och löser konflikter själva. Ibland gör dem det och det stärker ju 
barnens självförtroende. 

 
4.3.2 Förskolläraren som en medlare 
Utifrån intervjuerna har vi tolkat att förskolepersonalens närvaro spelar en stor roll i 
konflikthantering mellan barn och barnens uppfattning för situationen. 
Respondenterna anser att förskolepersonal vid konflikthantering bör vara/fungera 
som en medlare utan att skuldbelägga barn. Det är att försöka sätta ord på det som 
har setts eller skett sedan ge barnet möjligheten att förklara. Förskolepersonalens roll 
som medlare är att återberätta och sammanfatta det som har hänt utifrån olika 
perspektiv, det vill säga barnens och förskollärarens perspektiv kring händelsen och 
vad det ankom med hänsyn att inte lägga skuld på ett barn beroende på det barnet 
har gjort. 
 
Förskollärare 6 pekar på att utifrån denförskolläraren sett och barnens uppfattning 
av konfliktsituationen försöker förskollärare återberätta deras version för att se om 
det har uppfattats rätt eller fel. När situationen är förstådd är det viktigt att förklara 
till barnen orsaken som lett till denna konflikt exempelvis ”okej ni tyckte olika, men 
med hänsyn att inte lägga värdering i det som har skett”. Det vill säga att inte 
skuldbelägga ett barn, för målet är att barnen skulle kunna lösa konflikterna själva 
utan att förskolläraren säger vem som har rätt eller fel. Förskolläraren berättar vidare 
att vissa barn brukar säga förlåt vid konflikthantering men att det saknas kunskap om 
innebörden.Det blir bara att barnen kasta ur sig ett förlåt. I det här sammanhanget är 
förskollärarens roll att stoppa barnet och fråga om det förstår vad ordet ”förlåt” 
betyder och prata om dess betydelse.  
 
Enligt respondenterna blir konflikter lärandesituationer där barnenfår ta del av det 
som händer. Ur förskollärarens perspektiv bör barn få verktyg för hur en konflikt ska 
hanteras. Till exempel: Vad är som är bra och vad som inte är bra? Låta barnen tänka 
och förklara över det som skett. Ge barnen möjlighet till förståelse för hur de kan 
hantera konflikter som de ansvarar för, för att kunna sedan klara sin vardag.  
 
Förskollärare 8 arbetar om involveringspedagogik som innebär att barn får bli en del 
av vad som händer. Barnen får möjlighet att berätta något genom att ställa frågor till 
barnen till exempel:Hur tänkte du när du slog henne/honom? Ser du att din kompis 
blev ledsen?Syftet med frågorna är att förskollärarna ska låta barnen lyfta och 
återberätta situationen ur sitt perspektiv. Förskollärare 8 menar att det är viktigt att 
lyssna på båda parterna, återberätta vad vartdera barnet sade. Därefter sammanfatta 
och få bekräftelse av barnen.  
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4.3.3 Förskollärarens förhållningssätt vid konflikthantering 
Utifrån respondenters svar har vi kommit till insikt om att förskollärarens attityd har 
en stor påverkan. Det är viktigt att vid konflikter inte låta arg, försöka istället tala i 
lugn ton till barn. Respondenterna lyfter vikten av att ha bra relation till barn. Det 
sker främst genom ett gott bemötande och som tidigare nämnt fundera över hur som 
förskollärare förhåller sig gällande röstläge, tonläge och kroppsspråk. Detta för öka 
ett förtroende mellan barn och förskollärare vilket i sin tur påverkar hantering och 
förbyggande av konflikter. Förskollärare 2 säger följande: 
 

Man ska agera med lugnt men ibland händer det att man ser någonting och 
man vill säga stopp och då låter man ju arg när man höja rösten. Jag jobbar 
med att ha nära relation med alla barn så att jag kan att de ser ut med att jag 
låter arg ibland och sådär för att alla barn vet att jag tycker om dem så jobbar 
jag för att kunna vara där som löser konflikter. jag vill ha förtroende och det 
förebyggande, jag förebygger för att jag vet att det kommer och hända tillfällen 
då jag inte och då måste jag in och läsa konflikten. 

 
 
 
4.4Arbetssätt och struktur i förskolans för att förebygga 
konflikter 
 
Samtliga respondenter beskriver att det i konflikter inte finns några bestämda regler 
för hur förskollärare ska agera. Detta innebär att det är upp till varje förskollärare och 
varje arbetslag att välja vilket arbetssätt de använder för att förebygga konflikter. 
 
Utifrån förskollärare 3 beskrivning tolkar vi det som att det inte finns några speciella 
arbetsmetoder som används i arbete mot att förebygga konflikter. Konflikter finns 
alltid där det finns människor, människor har olika tankar och åsikter. Det gårinte 
förutse vilken sorts konflikt som uppstår eller när barn kan bli osams. Förskollärare 3 
säger följande: 
 

Som vuxen så lär vi oss att behandla våra känslor vid meningsskiljaktighet 
genom kanske att säga nej eller struntar i det här. Men barn blir ju lättare arga 
och då blir det konflikter för de kan inte behandla sina känslor. Jag tror inte att 
man kan arbeta för att förebygga konflikter men man kan arbeta att finnas där 
när konflikterna händer. 

 
Förskollärare 4 anser att användning av kompisböcker är ett lämpligt material för att 
förebygga konflikter mellan barn. Syftet med att arbeta med kompisböckerna är lyfta 
fram olika konflikter som kan uppstå mellan barn. Genom kompisböckerna kan 
förskolepersonal lära barnen bland annat hur de kan vara bra kompisar, stötta 
varandra, lyssna och respektera andras åsikter. Respondenten hänvisar vidare till 
betydelsen av barnens relation till varandra och förskollärarens medvetenhet för hur 
barn kan fungera tillsammans i grupp. Respondenten betonar vikten av att dela in 
barnen i små grupper och medvetenhet för vilka barn fungerar bra tillsammans. Det 
menar respondenten är viktigt att tänka hur barnen delas in när de sitter exempelvis 
vid matbord. Detta är en bra strategi för att förebygga konflikter mellan barn.  
 
Förskollärare 4 säger följande: 
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Vi tänker också mycket med vilka barn ska var i vilka grupp när man ska arbeta 
i små grupper för att det inte ska uppstå konflikter mellan dem. Vi vill att de ska 
vila från varandra. Även om de är allra bästa vänner och vill gärna vara 
tillsammans men det kan ske konflikterna mellan dem. Då vill man bevara 
barnen genom att de får vila från varandra ett tag. Ibland är jag tvungen att 
flytta ett barn när det inte lyckas, vilket detta är för barnets skull. 

 
Utifrån förskolläraren 7 perspektiv är det viktigt att ta upp konfliktsituationerna i 
gemensamma planeringstider och tänka tillsammans kring vad kan göras för att 
förebygga konflikter mellan barn. Genom att exempelvis dela barn i mindre grupper 
hjälper det att minska konflikter mellan barnen menar respondenterna. Att ge barn 
en tydlig struktur, under hela dagen, så att alla vet vad som ska ske under dagen. 
Förskolläraren brukar ha ett schema med bilder för barnen så de vet vilka och vad 
som ska ske under den aktuella dagen.  
 
 
4.5Miljöns roll och påverkan på konflikter 
Utifrån svarenframkom det att en del respondenter lyfter miljön och dess betydelse. 
Miljön för respondenterna påverkar barns samspel, lärande och relation till varandra 
samt spelar en stor roll för konflikter som kan uppstår mellan barnen. Barn påverkas 
av den miljön som finns runtomkring de, barn fungerar olika i olika miljöer. Om 
miljön är anpassat efter barnens ålder och intresse samt att materialet är tillgängliga, 
blir barn mer engagerade och effektiva, även förskollärares engagemang och närvaro 
minskar konflikter mellan barn. Några respondenter lyfter att förskolemiljön har en 
stor betydelse i barns konflikter. Förskolor som har större lokaler leder till att barn 
kan leka mer utspritt. Medan barnen i mindre lokaler leker i trängre utrymmen. Barn 
som samspelar på en och samma trånga yta hamnar oftast till konflikter enligt 
respondenterna. Respondenterna lyfter betydelsen av utrymme, antal barn och 
personal i förskolan som bidragande faktorer för konflikter. Förskollärare 1 säger 
följande: 
 

Barngruppen växer och växer, Det blir för många barn i varje barngrupp och det 
blir många som jag ska förhålla mig till och då blir det mer konflikter. Jag som 
förskolepersonal skahinna med att se alla barn och ju fler barn det blir desto 
mindre tid för varje barn från mig. Antal personal också påverkar, finns det 
liksom mer personal cirkulera och vara med barnen eller är vi få vuxna. 

 
Enligt respondents svar är miljön en betydande faktor. I det här fallet påpekar 
respondenterna vikten av att medvetet förändra miljön exempelvis utifrån ett 
normkritiskt synsätt. Exempelvis: Vad finns för material runt omkring barn? Hur 
materialet är anpassat för barn?Förskollärare 5 säger följande: 
 

Ett exempel för varför miljön påverkar konflikter: Vissa barn tror att de äger 
vissaleksaker och när ett annat barn försöker ta leksaken från hen då börjar de 
bråka och hamna i konflikt.Ibland vid leken har vissa barn makten över 
leksaker eller roller, vilket i sin tur leder till konflikt. Genus är en väsentlig 
orsak när det handlar om miljön och här menar jag att som förskolepersonal 
ska man tänka på genusperspektiv när man börjar fixa miljön så att det blir en 
station som passar alla (normkritik). 
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Förskollärare 2 säger följande: 
 
 

Miljön måste se trevligt ut för barnen, man ska sätta sig på golvet och titta på 
vilkenmiljö man har. Är det alla barnen som ser eller når materialen? är 
materialen placerad i den höjden som passar när barnen sitter på golvet? 
Liksom ser barnen höga bord och stolar? Alltså finns det en miljö i deras höjd 
så att de verkligen kan sysselsätta de själva det är som viktigt. 

 
 
4.6 Resultatsammanfattning 
Utifrån studiens resultat är konflikter mellan barn något som förskolepersonal möter 
dagligen i verksamheten. Konflikter mellan barn handlar om motsättningar och 
meningsskiljaktigheter då barnen inte kommer överens i och något i en specifik 
situation. Faktorer som kan påverka att konflikter uppstår är makt, olika kulturer, 
genus, turtagning, missförstånd, språk, lek, leksaker och rollekar. Utrymmet i lokaler, 
barngruppens storlek och förskolans personaltäthet är också faktorer som kan 
påverka att det uppstår konflikter mellan barn.  
 
För att bemöta och hantera konflikter mellan barn har förskollärarna olika arbetssätt 
och strategier som grundar sig i deras egna erfarenheter, kunskaper och syn på 
konflikt och konflikthantering. I resultatet framkommer det att det inte finns några 
bestämda regler för hur förskollärare ska följa upp och förebygga konflikter utan det 
är upp till var och en att finna metoder, arbetssätt och lösningar som passar 
barngruppen.  
 
5. Diskussion och analys 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet i vår studie och analysera det utifrån 
vårt teoretiska perspektiv och tidigare forskningen. Detta kommer att presenteras 
under följande rubrik: metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats, studiens 
relevans för förskolläraryrket och fortsatt forskning. 
 
 
5.1 Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare beskriver och uppfattar 
konflikthantering i förskolor. Metodvalet för studien var kvalitativa intervjuer med 
åtta förskollärare.  
 
Vi upplever att trovärdigheten som vi tidigare diskuterat i vår studie har givits större 
omfattning i samband med det Bryman, (2011) förklarar. Enligt författaren är 
konfirmering, pålitlighet, överförbarhet och trovärdighet fyra viktiga kriterier som 
intervjuaren ska vara medveten om för att en studie ska bli trovärdig. 
Intervjufrågorna formulerade vi tillsammans och vi utformade dem såde skulle passa 
vår studie, få svar på våra forskningsfrågor och för att få en ökad förståelse för vår 
forskning. Detta ledde i sin tur till ökad trovärdighet för studien. Resultatet har 
bearbetats och transkriberats både skriftligt och muntligt, vilket underlättade för att 
jämföra och se olikheter och likheter i respondenternas svar. Resultatets 
överförbarhet kan i denna studie inte garanteras då vi i undersökningen endast 
intervjuat ett fåtal deltagare. Resultatets konfirmering har en stor betydelse för 
studiens reliabilitet. Det handlar om hur vi som intervjupersoner utför intervjuerna 
och hur detta i sin tur kan leda till att respondenterna anger olika svar. Dessutom kan 
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våra uppfattningar och värderingar av respondenternas svar påverka resultatet, alltså 
konfirmering. 
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
För att uppnåstudiens syfte och frågeställningar har vi studerat förskollärares syn på 
konflikter som uppstår mellan barn i förskolan samt tagit reda på förskollärares olika 
arbetssätt och strategier som de använder sig av för att förebygga och hantera 
konflikter mellan barnen. I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet utifrån vårt 
valda teoretiska perspektiv och tidigare forskningen.   
 
5.2.1 Konflikt mellan barn i förskolan 
I resultat framkom det att konflikt innebär när människor inte kommer överens om 
någonting. Makt utövas i det motstånd som människor möter för att få sin vilja 
tillgodosedd och kan visas på olika sätt, exempelvis verbalt eller med kroppsspråk. 
När det gäller barn anses det vara konflikt när två eller fler barn har olika åsikter och 
vill olika saker och som leder till att det blir en oenighet mellan dem (Michelsen, 
2005). Vi relaterar detta till Chen med flera (2001) som menar att en konflikt kan 
uppkomma när en person är emot en annan persons uppfattningar. Människors 
synpunkter, intressen och värderingar kan skilja sig åt och vara.  
 
Michelsen (2005) hävdar att våld och kränkning är också en sorts konflikt som sker 
fysiskt mellan barn och som kan handla om barn som knuffar eller slår varandra. 
Michelsen (2005) och Chen med flera (2001) skriver att den oenighet som kan uppstå 
mellan barn i lek kan påverka deras beteende negativt. Ett barn kan exempelvis 
plötsligt ta en leksak från ett annat barn kan resultera i fysiskt våld (Chen med flera, 
2001; Michelsen, 2005).  
 
I resultat framkom det att det finns flera olika anledningar till att konflikter uppstår 
mellan barn. Konflikter mellan de yngsta barnen handlar oftast om leksaker eller 
material vilket även framkommer i Ashby och Hewetts (2012) forskning. En del av 
respondenter nämner att de yngsta barnens konflikter handlar om leksaker, att de vill 
ha samma leksaker. Konflikter mellan de yngsta barnen oftast sker på grund av att de 
inte har utvecklat ett verbalt språk än. Konflikter mellan de äldre barnen handlar i 
större grad om meningsskiljaktigheter, de har olika perspektiv på saker och olika 
erfarenheter och förmågor som leder till motsättningar som i sin tur skapar oenighet 
och konflikter.Vygotskji i Strandberg (2006) anser att samspelet mellan människor 
är väsentligt förindividens utveckling och lärande. Samspelet påverkar individen 
positivt och förbättra sina förmågor genom att få möjligheten att sätta sig i andres 
perspektiv, byta erfarenheter och få förståelse för andres tankar(Strandberg, 2006). 
 
Utifrån våra egna erfarenheter genom verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi 
upplevt att de äldre barnen som har ett verbalt språk och kan kommunicera med 
varandra hamnar i konflikter på grund av missförstånd eller att de har skilda 
uppfattningar och åsikter om saker. Chen med flera (2001) hävdar att orsakerna till 
konflikter förändras i takt med barnens ålder och när barnen blir äldre handlar 
konflikterna mest om innehållet i en lek. Det anses precis som Chen med flera (2001) 
att barnens språkkunskaper kan vara orsak till konflikter och även över innehållet i 
leken. Med detta menar författarna att varje barn har sin egen uppfattning över hur 
leken fungerar och att barnen då kan bli oense om rollerna i leken. Vedeler (2009) 
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som förklarar också att konflikter kan uppstå när det inte finns en tydlig struktur och 
när lekreglerna bryts. Författaren betonar att den sociala konflikten som uppstår i det 
sociala samspelet mellan barn kan betraktas som en tävling kring föremål, turtagning 
och roller (Vedeler, 2009).I resultatet visar det sig att konflikter mellan barn inte 
enbart handlar om oenighet eller motsättningar kring barnens olika uppfattningar 
om lekregler eller att det blir missförstånd i det verbala språket mellan dem. 
Konflikter kan även handla om mobbning, exkludering och utanförskap. En 
respondent beskriver att en del barn utsätts för mobbning och kränkande behandling 
på grund av sin kulturella bakgrund eller etniska tillhörighet. Det sociokulturella 
perspektivet kan appliceras här, då Vygoskij poängterar att det sociala samspelet och 
människans utveckling är en kulturell och dynamisk konstruktion, som skapas av de 
som är inblandade i sammanhanget. Vilket i sin tur betyder att ifall barn kan 
utvecklas och växa i ett kulturellt sammanhang, så kan även det kulturella 
sammanhanget innebära att det skapas konflikter på grund av just dessa (Sandberg, 
2006). 
 
Utifrån våra egna erfarenheter genom verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har 
även vi uppmärksammat att en del barn inte får vara med i leken för att de har mörkt 
hår och annan hudfärg. En fråga vi ställer oss är hur verksamheten kan arbeta för att 
minska förekomsten av sådana konflikter? Enligt Skolverket(2016) hittar vi ett 
lämpligt svar på vår frågadå det i läroplanen står att:”Förskolan ska sträva efter att 
varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av 
social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt 
levande och omsorg om sin närmiljö ” (s. 8).  
 
 
5.2.2 Konflikthantering och strategier 
I resultatet blir det tydligt att samtal med barnen är en viktig metod som 
förskollärare kan använda sig av som ett sätt att hantera konflikter mellan barn. 
Öhman (2009) anser att med hjälp av kommunikation med barnen ges de 
möjligheten att utrycka både känslor och åsikter kring en situation. Barnen får 
återberätta om det som har skett utifrån sina olika upplevelser och perspektiv kring 
konflikten (Öhman, 2009). I det här fallet har förskolläraren en stor roll och det är 
viktigt att hen vet hur hen ska utföra diskussionen med barnen och även förklara 
syftet med diskussionen.  
 
Utifrån resultatetframkommer det att förskolläraresom använder sig av samtal vid 
konflikthantering mellan barn har en stor betydelse för barnens lärande och 
uppfattning om sina egna och andras handlingar.Detta påpekas även av Hwang och 
Nilsson (2011) somförstärker Vygotskijs teori till lärandet som en social process som 
sker i det sociokulturella sammanhanget.  Författarna hävdar att barn som får 
möjlighet att diskutera tillsammans med andra barn om en uppgift och i samband 
med stöd av en erfaren vuxen som vägleder diskussionen, leder till utveckling hos 
barnen. Hwang och Nilsson (2011) beskriver, precis som i vårt resultat, att det 
handlar om att förskolläraren ställer frågor till barnen som får dem att återberätta 
sina egna handlingar och hur konflikten uppstod och gick till(Hwang & Nilsson, 
2011). När barnen har diskuterat klart och fått berätta och höra varandras åsikter och 
tankar, får de mer förståelse för hur och varför konflikten uppkom. Då kan 
förskolläraren passa på att diskutera med barnen om hur de kan komma fram till en 
lösning på konflikten (Hwang & Nilsson, 2011). Detta kan i sin tur leda till att barnen 
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nästa gång det uppstår en konflikt är medvetna om sina bra och mindre bra 
handlingar mot kompisar(Hwang & Nilsson, 2011). Hakvoort (2015) påpekar att 
förskollärares uppdrag är att lyssna aktivt på de inblandade barnen i konflikten och 
visa barnen den rätta vägen till en lösning av konflikten. Författarenmenar att det är 
viktigt att som förskollärare vara tillgänglig för barnen ifall de misslyckas med att 
hantera konflikten själva. 
 
I resultatet framgår även att barnen kan vara en del av konflikthanteringen. Det är 
viktigt att barnen får ta ansvar och försöka lösa sina konflikter själva. Genom detta 
utvecklar barnen sin förmåga att våga prova och lösa konflikter på egen hand. Det ger 
även barnen bättre självtroende och medvetenhet om sina egna handlingar och hur 
de på bästa sätt kan klara sin vardag samt att det hjälper barnen att bli självständiga. 
I det här sammanhanget anser vi precis som det visar sig i resultatet att förskollärares 
närvaro är av stor vikt och bör finnas med i bakgrunden och inte lämna barnen själva. 
Vidare visar resultatet att förskolläraren har ansvar att fungera som ett stöd och hjälp 
om barnen inte lyckas med att lösa konflikter själva.Wahlström (2007)framhåller att 
förskolepersonalens uppdrag är att få barn att delta i konflikthantering. Hakvoort 
(2015) hänvisar att det är viktigt att förskolläraren tar barns perspektiv med i 
beräkningen samt lyssnar på- och uppmärksammar det barnen säger för att göra det 
lättare för barnen att hantera konflikter själva (Hakvoort, 2015). Vår fundering är hur 
förskollärare kan uppmuntra alla barn med deras olika behov och förmågor att ta 
ansvar till att lösa och hantera konflikter själva.Svaret kan baseras på det som 
Faldalen(2010) poängterar, att det som förskolepersonal är viktigt att ha i åtanke att 
alla barn har olika behov och förutsättningar. När det uppstår konflikter bör 
förskolepersonalenstödja barnen och hjälpa dem på bästa möjliga sätt (Faldalen, 
2010). I det här sammanhanget understryksVygotskij, teori om det sociokulturella 
perspektivet, att förskollärarens närvaro i barngruppen är en viktig del av arbetet för 
att kunna ge barnen det stöd de behöver. Vidare, för att klara av det sociala samspelet 
och kunna fortsätta både på den individuella och den sociala utvecklingen (Smidt, 
2010).  
 
I resultatet framgår det att förskollärare fungerar som en medlare under 
konflikthantering. Förskollärarens roll som en medlare handlar om att visa och 
förklara för barnen hur och varför konflikten uppstod. Detta sker genom att 
förskolläraren samtalar med barnen kring konflikten utifrån det förskolläraren har 
sett, samt ställer frågor till barnen och ger dem möjlighet att lyssna på varandra och 
försöka förstå den andres tankar. Att förskollärare ska vara en medlare i 
konflikthantering, betyder att de ger barn en klar bild kring konflikten genom att 
återberätta konfliktsituationen och de händelser som skett under konflikten. 
Dessutom ska förskollärarna förtydliga situationen för barnen för att ge dem 
förståelse för vad som var bra och mindre bra i deras handlingar. Samt, hjälpa till och 
stötta barnen i sökandet efter orsakerna som ledde till konflikten mellan barnen.  Det 
bör även finnas ett starkt fokus i arbetet på att lära varje barn hur hen borde agera för 
att tillsammans arbeta för att förebygga konflikter.Enligt våra erfarenheter anser vi 
att förskollärarens roll vid konflikthantering i förskolan fungerar olika i olika 
situationer och sammanhang. Vi anser även att yrket som förskollärareinnebär att 
exempelvis agera handledare, medlare och samtalsledare vid dessa situationer, och 
att förskollärarens roll är mycket bred. Wahlström (2007) påpekar att 
förskolepersonalen har en medlarroll och strävar efter att ge barnen förståelse kring 
olika strategier som leder till konflikthantering, exempelvis hur och på vilket sätt man 
kan lösa och hantera konflikter (Wahlström, 2007). Detta leder till att barnen får 
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uppleva konflikthanteringssituationen och utveckla sina egna tankesätt och 
strategier. I det här fallet utvecklas barnens egna kompetenser och erfarenheter som 
hjälper barnen att hantera konflikter själva (Wahlström, 2007). 
 
Enligt resultat anses konflikterinte som en otrevlig situation som kan påverka barnen 
negativt, utan att det betraktas som ett tillfälle som gynnar barnens lärande och 
utveckling. Thornbergs (2009) studie visar att förskollärare anses som förebilder och 
goda exempel för barnen, därför lägger vi en stor vikt vid förskollärarens roll att 
medvetliggöra barns uppmärksamhet mot konflikthantering och inte ignorera 
konflikten.GloecklerochCassell (2012) betonar att konflikthantering i förskolan är en 
lärande situation. Författarna menar att i konflikthantering ger förskolläraren 
möjlighet till att barnen får utrycka sina känslor, ge utlopp för sin upprördhet och 
ilska samt erbjuda barnen möjlighet att välja mellan olika alternativ. Dessutom blir 
barnens åsikter hörda och deras behov tillgodosedda. Även Arslan 
(2010)understryker vikten av konflikter mellan förskolebarn för att konflikter ses 
som en situation där barnen utvecklar sina moraliska känslor. Detta går hand i hand 
med Vygotiskijs teori om det sociokulturella perspektivet,där förskolläraren ska 
stödja och vägleda barnen genom att agera den kompetenta mer kunniga i 
situationen.I problemlösningen hjälper den vuxne till genom att ge barnen tid och 
utrymmeför att kunna reflektera kring problemet med andra barn eller vuxen, men 
även genom att ställa ledande frågor och inte ge några färdiga svar. Vilket det i sin tur 
leder till att barnens sociala utveckling stimuleras (Hwang & Nilssson, 2011).    
 
Det framkommer i resultat att goda relationer mellan förskolepersonal och barn har 
en stor betydelse vid konflikthantering. Genom att förskolläraren är närvarande och 
skapar goda relationer med barnen betraktas det som något positivt och som en bra 
strategi vid hantering av konflikter mellan barn. Förskollärares bemötande och 
förhållningsätt mot barnen vid konflikter och konflikthantering har en stor påverkan 
på barnens interaktion och förhållningsätt. I det här fallet handlar det om 
förskollärarens roll som förebild och som barnen tar efter. Hur och på vilket sätt 
förskolläraren bemöter och kommunicerar med barnen spelar en stor roll för hur 
barnen agerar och förhållersig till situationen. Ett exempel utifrån våra erfarenheter 
är att barnen hela tiden försöker härma vuxna och reagerar på samma sätt som vuxna 
gör. Om förskolläraren bli arg och pratar högt vid någon specifik konflikt, påverkar 
det barnen negativt och skapar ilskan hos dem. I det här fallet visar resultatet att det 
handlar om ömsesidighet vid kommunikationen mellan barn och förskollärare. Ju 
lugnare förskolläraren är och skapar en trygg relation med barnen, desto större 
förtroende utvecklar barnen till förskolläraren vilket bidrar till att det blir lättare att 
lösa konflikter som uppstår.Nilsson (2005) menar att när kommunikation mellan 
oeniga parter fungerar bra blir det lättare att hantera konflikter mellan dem (Nilsson, 
2005). Kommunikationsförmåga är något behövligt för konflikthanteringmendet är 
inte alla barn som har denna förmågavilket detta är relegerad till mognad. Vi håller 
med Nilsson (2005) att förskollärarens medvetenhet och kunnighet att ha god 
kommunikation kan ge barn det stöd de behöver i sin konflikthanteringsprocess.  
 
 
5.2.3 Konfliktförebyggande arbete 
Utifrån vårt resultat och som vi har uppmärksammat under vår verksamhetsförlagda 
utbildning att det behövs stöd från förskollärare för att förebygga konflikter mellan 
barn i förskolan. Arbetet med att förebygga konflikter mellan barn i förskolan 
varierar och är upp till varje förskollärare eller arbetslag.  
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I resultatet visar det sig att det är omöjligt att ha ett bestämt förebyggande arbete 
som förskolläraren ska följa för att förebygga konflikter mellan barn. Eftersom 
människor är olika och har olika tankar och perspektiv, blir det naturligtvis 
meningsskiljaktighet och oenighet mellan dem. Dessa olikheter kan i sin tur ledatill 
konflikter mellan de yngsta barnen som har svårt att kontrollera sina känslor och 
handlingar. Det är svårt för förskolläraren att arbeta med att förebygga konflikter 
mellan barn när hen inte vet var eller när konflikten uppstod. Förskollärarens roll i 
det här fallet är att vara närvarande hela tiden och vara ett stöd. I det här 
sammanhanget ställer vi frågan, hur ska barnen kunna veta och bli medvetna om 
vilka sätt som är passande för att i framtiden kunna hantera sina egna konflikter 
själva?I det här sammanhanget betonar Vygotskijatt barnens samspel och interaktion 
med andra i omgivningen gynnande för deras utveckling (Strandberg, 2006). Med 
detta menar författaren att barnen ska få tillgång till kunskap och förståelse för sin 
omvärld och att det är viktigt att barnen integrerar och samspelar med andra 
(Strandberg, 2006). På grund av människors olikheter som bland annat olika tankar, 
kulturer och bakgrund, kan kommunikationen och interaktionen med andra skapa 
konflikter mellan dem menar Strandberg (2006). Något som är positivt för barns 
utveckling är att få uppfatta den sociala kontexten som de befinner sig i och som är 
beroende av människors olikheter. Genom samspel utvecklar barnen sin förmåga att 
hantera konflikter, de får möjlighet att förstå och sätta in sig i andras perspektiv 
(Strandberg, 2006). 
 
I resultat framkommer att förebyggande arbete med konflikthantering är en mycket 
viktig delav förskollärare arbete i förskolan. Detta arbete kan ske och tillämpas på 
många olika sätt och som det har nämnts ovan skiljer det sig från en till en annan 
förskolepersonal. Resultatet visar att ”kompisböckerna” är ett bra hjälpmedel för att 
förebygga konflikter mellan barn. Med hjälp av kompisböckerna kan förskollärare ta 
upp, synliggöra och diskutera med barnen om olika sortskonflikter som kan 
uppkomma mellan dem, samt visa barnen olika sätt och strategier som man kan 
använda sig av för att lösa eller förhindra konflikter. Detta är något som barnen lär 
sig av och utgår ifrån senare vid sina handlingar och förhållningssätt med andra 
kompisar.Thornberg (2006) anser att om man kan ta reda på orsakerna som leder till 
och resulterar i konflikter mellan barn underlättar det för förskolläraren att hitta bra 
sätt för att kunna förbygga konflikter. Thornberg (2006) förklarar att 
konfliktförebyggande arbete är viktigt och något som förskollärare måste 
uppmärksamma och stäva efter med förskolebarn (Thornberg, 2006). Eftersom det 
är viktigt att barnen itidig ålder är medvetna om vilka orsaker som leder till konflikter 
är det betydelsefullt att hittamöjligheter som på ett konkret och konstruktivt sätt 
hjälper till att lösa konflikter (Thornberg, 2006).  
 
I resultatet visar det sig också att ett sätt att förebygga konflikter är genom att föra en 
diskussion i arbetslaget och att utveckla en medvetenhet omvilka barn som fungerar 
bra tillsammans i barngruppen samt i vilka miljöer och situationer barnet trivs bäst. 
Förskollärarens uppdrag är att se de bästa möjligheterna för barnet och vilken miljö 
som passar barnet bäst för att fungera på ett bra sätt i barngruppen. Uppdraget 
består även i att skapa goda relationer. Detta kan exempelvis ske genom att dela upp 
barnen som inte fungerar tillsammans i mindre grupper och byta plats vid matbordet 
och där syftet är att undvika och förhindra konflikter som brukar uppstå mellan dessa 
barn.Enligt Öhman, (2009) är det viktigt att arbetslaget i förskolan diskutera och 
reflektera kring konflikter och konflikthantering som bemöts i förskolan och ha 
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kontinuerlig utvärdering i arbetet för att arbetslaget ska ha samma uppfattning eller 
inställning över förskolepersonalens agerande vid situationer som är nödvändigt att 
hantera konflikter. 
 
 
5.2.4 Miljönspåverkan på barns konflikter 
I resultatet framgår det att miljön på förskolan har stor påverkan på barnens 
konflikter, samspel, lärande och utveckling. Hur miljön på förskolan är uppbyggd och 
organiserad har ett stort inflytande på barnens samspel och konflikthantering, bland 
annat bör valet av material- och placering av materialet vara anpassade och beroende 
av barnens intresse, ålder, kunskapsnivåer och behov. Miljön kan påverka barnens 
samspel och även ledatill konflikter mellan dem. Det finns många olika miljöfaktorer 
som kan leda till att det uppstår konflikter mellan barn. Lokaler, utrymmen, 
barngruppsstorlek och antal personal är miljöfaktorer som förskollärare behöver ta 
hänsyn till vid konflikthantering eller förebyggande arbete av konflikter mellan barn.  
 
Barnen som befinner sig i ett större utrymme får möjlighet att röra sig mer, ha en 
lugnare miljö att leka i och få bättre samspel med andra barn. Barn som hamnar i 
trånga utrymmen med många andra barn kan möta svårigheter som att kunna 
kommunicera och förhålla sig till leken med andra barn, något som leder till en 
stressig och upprörd miljö hos barnen och skapar konflikter mellan dem. Det går att 
resonera, utifrån resultatet av vår studie, att antalet personal på förskolan har en stor 
betydelse för förekomsten av konflikter mellan barn. I nuläget saknas det personal i 
de flesta förskoleverksamheter, i kombination med att barngrupperna blir större. 
Vilket kan göra att personalen inte hinner med att bemöta, vara tillgängliga eller 
förhålla sig till alla barn med deras olika behov, åsikter och förutsättningar. Enligt 
Glockler och Cassel (2012) har den sociala miljön betydelse för barns 
konflikthantering och även förebyggande av konflikter. Barn som vistas i en miljö 
med tillit till personalen ges möjlighet attutveckla trygghet. Det är viktigt att barnen i 
förskolan känner att förskolepersonalerna är tillgängliga för dem och är ett stöd hela 
tiden. Förskolepersonalen ska försöka vara till hjälp för att tillgodose barnens behov 
och känslor samt att vägleda barnen till bra strategier vid konflikthantering menar 
Glockler och Cassel (2012).  
 
 
5.3 Slutsats 
Studiens slutsatsvisar att konflikter sker dagligen mellan förskolebarn och att det kan 
vara något positivt som gynnar barnens lärande och utveckling. Enligt resultat 
understryker förskollärarna att det är viktigt att uppmärksamma de konflikter som 
sker mellan förskolebarnen och att reflektera över vilken metod som kan användas 
vid konflikthantering. Barnen får mer förståelse om konflikthantering om de får hjälp 
av en förskollärare som har goda kunskaper om ämnet. Baserat på resultatet blir det 
tydligt att när barn försöker lösa konflikten själva stärker detta barnet. Barnets 
självkontroll och självförtroende blir starkare när de börjar hantera konflikter på 
egen hand. När barnen får utrycka sina känslor och åsikter under konflikthantering 
samt får sin röst hörd kan detta bidra till att de lär sig stå för sina tankar och åsikter, 
både i förskolan och i framtiden.  
 
En annan slutsats som studien visar är att det bästa sättet att hantera och förebygga 
konflikter är att använda lämpliga strategier vid konflikthantering. I läroplan för 
förskolan (skolverket, 2016) betonas vikten av förskollärares kunskaper om 
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konflikthantering och att förskollärare måste vara medvetna om att deras roll vid 
konflikthantering är viktigt. Kortfattat spelar förskollärares närvaro och 
förhållningsätt en avgörande roll vid konflikthantering mellan barn eftersom 
förskollärare är förebilder för barnen. Vid avsaknad av stöd från förskollärare vid 
konflikthantering finns en risk att det inte skapas möjligheter för barnen att lära sig 
lösa konflikter vilket kan påverka deras förmåga att kunna hitta bra strategier som 
hjälper dem att hantera sina konflikter i framtida liv. 
 
 
5.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 
Vår studie tar upp ämnet konflikt och konflikthantering vilket är relevant för vårt 
framtida förskolläraryrke. Förskolas styrdokument, lagar och forskning styrker detta. 
Studien har medfört en ökad förståelse för konflikt och konflikthantering och dess 
innebörd i förskoleverksamheten, samt hur strategier kan användas i förskolan. 
Studien har visat att ett den proximala utvecklingszonen är relevant för 
förskolläraryrket. Detta genom att den proximala utvecklingszonen medför förståelse 
för hur barn samspelar och utvecklas i samband med andra. Detta är betydelsefullt 
för vår yrkesroll för att en medvetenhet kring konflikthantering i förskolan. Detta för 
att kunna bemöta konflikter i förskolan, både mellan barn och vuxna. Barns lärande 
och samspel utvecklas genom medvetenhet, närvarande och öppenhet. Det lägger 
grunden för en trygg miljö och livslångt lärande (Skolverket, 2016). 
 
 
5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Det som skulle utveckla kunskapen om konflikter och konflikthantering vidare är att 
undersöka hur konflikthantering ser ut i andra förskoleverksamheter i olika 
kommuner. Slutligen kan vårdnadshavare bli involverade för att ytterligare fördjupa 
kunskaper i konflikthantering. Ett intressant forskningsområde kunde även vara 
resultatet av en viss eller särskild metod för konflikthantering i en exempelvis 
longitudinell studie där en grupp barn får speciell färdighetsträning i 
konflikthantering. Detta för att sedan jämföra resultatet efter ett antal år med en 
grupp barn som inte fått samma färdighetsträning. Detta skulle göras för att se ifall 
färdighetsträning igenom olika metoder av konflikthantering skulle kunna påverka 
barnens framtida utveckling positivt, rörande konflikter och konflikthantering. 
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Bilaga 1-Missivbrev 
 
Hej!  
Vi heter Manar Maqdasi och Marina Chukri, vi är två studenter på Mälardalens 
högskola och går just nu den sista terminen på förskolelärarprogrammet. Vi har 
börjat med examensarbetet under hösttermin 2018 som handlar om förskollärarens 
syn på konflikter som uppstår mellan barn i förskolan. Vi vill även undersöka hur 
förskollärare arbetar mot konflikter och vilka strategier hen använder sig av för att 
förebygga och hantera konflikter mellan barnen. Vi har bestämt oss för att intervjua 8 
förskollärare som en metod i vårt arbete. Intervjun kommer uppfylla 
konfidentialitetskravet, vilket betyder att alla medverkande kommer vara anonyma. 
Intervjuerna kommer att spelas in på mobil, och sedan samlar vi in all information 
för analys och tolkning. Informationen vi samlar in kommer enbart användas i 
studiens syfte, vilket är att synliggöra och problematisera förskolans arbetssätt 
gällande konflikthantering. Vi vill även poängtera att delaktigheten i intervjun är 
frivillig och du kan när som helst avbryta samarbetet, dock är det vår önskan att du 
deltar och bidrar till vårt examensarbete.  
Vid frågor eller funderingar kontakta gärna oss. 
 
Student  
Marina Chukri 
0735873938 
mci15001@student.mdh.se 
 
Student  
Manar Maqdasi 
0762768242 
mmi15002@student.mdh.se 
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Bilaga 2-Intervjumall 
1-Vad har du för utbildning?  
2-Hur länge har du jobbar inom detta yrke?  
3-Hur vill du beskriva begreppet ”konflikt”? 
4-Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att det uppstår konflikter mellan barn anser 
du? 
 5-Hur agerar/reagerar du vid konflikter? 
 6-Finns det en bestämd struktur kring hur förskolan arbetar med konflikter och 
kränkande behandling? Hur ser den i så fall ut?  
7-Vilka strategier använder du som förskolepersonal vid konflikthantering?  
8-På vilket sätt arbetar du och förskolan för att förebygga konflikter? 
9-Anser du att miljön påverkar konflikter i barngruppen? Varför?  
 
 
 

 

 
 


