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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några pedagoger upplever konflikter 

bland barn på förskolan. Jag vill också undersöka vad som ligger till grund för 

barnens konflikter och vilka metoder pedagogerna använder vid konflikthantering. 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med utbildade förskollärare i 

min studie för att finna svar på mitt syfte och frågeställningar. Resultatet visade att 

det finns en samstämmighet mellan pedagogernas syn på konflikthantering då de är 

eniga om att konflikter bör tas tillvara på för att barnen ska kunna dra lärdom av 

hanteringen av konflikten inför framtiden. Barnes konflikter handlar i största 

allmänhet om osämja i olika bemärkelser. Bland annat handlar konflikterna om 

oenigheter om roller, värderingar och materiella ting och grundar sig i barnens skilda 

åsikter. För att få bukt med barnskonflikter gav pedagogerna uttryck för att de 

använde vissa utarbetade tillvägagångssätt. Den mest effektiva metoden visade sig 

vara att låta barnen tala och ge uttryck för tankar och känslor medan pedagogen 

agerar medlare. 

 

Nyckelord: konflikter, konflikthantering, barn, pedagoger, förskollärare. 
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1 Inledning 
En konflikt är en vardaglig händelse som uppstår inom människan och/eller i 
interaktion med andra människor (Maltén, 1998). Konflikter uppfattas olika utifrån 
den enskilda individens kunskaper och erfarenheter, med detta menar jag att 
konflikter kan relatera till obehag för en del människor medan andra upplever en 
konflikt som betydelsefull eftersom en konflikt som blir löst på ett konstruktivt sätt 
gynnar den personliga utvecklingen och uppmuntrar människan till att lösa 
konflikter i framtiden (Lind, 1995). En konflikt som blir löst på ett destruktivt sätt 
eller inte blir löst överhuvudtaget kan komma att spela en avgörande roll för barnets 
självkänsla och hur barnet ska hantera konflikter i framtiden. Frågan jag ställer mig 
utifrån denna redogörelse är hur några pedagoger uppfattar konflikter bland barn i 
förskolan samt hur barnen och pedagogerna hanterar konflikter. 
 
I förskolans läroplan framhålls det att ”Alla som arbetar i förskolan skall […] 
stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Utbildningsdepartementet, 
2006, s. 8). Vidare påpekas det också att barnen ska kunna hantera konflikter samt 
ha förståelse för vad som är rätt och fel. Det krävs således att konflikter tas på allvar 
och arbetas med vid aktuella händelser och i förebyggande syfte. 
 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda 
barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s.4). 

 
Att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt ser jag som en grundläggande 
förutsättning för att barnet ska utvecklas till medvetna och ansvarsfulla deltagare i 
samhället.  
 

1.1 Bakgrund 
I den pedagogiska verksamheten har jag stött på konflikter bland barn som, genom 
en tredje part, löser konflikter genom att utse en syndabock som får gå sin väg eller 
att barnet måste säga förlåt för att få bukt med konflikten. Under min verksamhets- 
förlagda utbildning har jag lagt märket till konflikter bland barn samt deras sätt att 
hantera problematiken kring konflikter som ett spännande fenomen. Jag har 
uppmärksammat att konflikter som uppstår bland barn kan ses som någonting 
positivt som kan hjälpa barnet i kommande situationer och att barnet utvecklas som 
person. Konflikter kan även bidra till att barnet finner inre balans som kan komma 
att vara avgörande vid senare tillfällen. Dessa två aspekter är anledningen till att jag 
har intresserat mig för att undersöka konflikter bland barn i förskolan.  
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka några pedagogers upplevelser av konflikter bland 
barn i förskolan 
 

1.3 Frågeställningar 
 Hur upplever förskollärare konflikter bland barn på förskolan? 

 Vad är det som ligger till grund för barns konflikter, enligt förskollärarna? 

 Vilka metoder används vid konflikthantering och hur arbetar barnen och 
förskollärarna med detta? 

 

1.4 Begreppsförklaringar 
I studien använder jag mig av begreppet konflikt. Med ordet konflikt menar jag 
vardagligt förekommande konflikter som uppstår bland barn i förskolan. Jag har valt 
att använda mig av Malténs (1998) definition av konflikt för att påvisa vad jag menar 
med en konflikt. Malten (1998) framhåller att ordet konflikt härstammar från det 
latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, motsättning eller tvist. ”En 
konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan 
mål, intresse, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (Maltén, 
1998, s. 145). Jag använder mig också av begrepp som destruktiv och konstruktiv 
konfliktlösning. En destruktiv konfliktlösning är ett negativt och nedbrytande sätt att 
lösa konflikter som hämmar barnets utveckling och lärande (Nationalencyklopedin, 
2010a och Lind, 1995). En konstruktiv konfliktlösning är ett positivt och kreativt sätt 
att lösa konflikter som gynnar barnets utveckling och lärande (Nationalencyklopedin, 
2010b och Lind, 1995). 

1.5 Avgränsningar 
I undersökningen har jag valt att avgränsa studien till barn i åldrarna fyra till fem år 
och endast intervjuat utbildade förskollärare som är aktiva i arbetet med de äldre 
barnen på förskolan.
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I litteraturen redogörs Piagets och Vygotskijs utvecklingsteorier i korta drag och 
utifrån dess mest centrala delar. Vidare tydliggörs olika slags konflikter och sätt att 
hantera konflikter utifrån tidigare forskning.  

2.1 Piaget  
Pedagogen, filosofen och utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980) har 
utvecklat en kognitiv utvecklingsteori där han redogör för barns utveckling utifrån 
kunskap, erfarenhet och lärande i olika nivåer (Lillemyr, 2006). Piaget har en 
konstruktiv syn på lärande och menar att barn tillägnar sig och erövrar nya 
kunskaper och färdigheter i interaktion med andra människor. Hans utvecklingsteori 
anses vara av generell karaktär eftersom den redogör för, enligt Piaget, normal 
utveckling inom olika nivåer. Det Piaget framhåller som utveckling syftar också till 
lärande i den bemärkelsen att ett barn lär sig i takt med att det utvecklas. I störst 
utsträckning engagerade sig Piaget åt barns förmåga att lösa problem utifrån nya och 
gamla kunskaper och erfarenheter som ändras i förhållande till det aktuella 
problemet (Lillemyr, 2006). Piagets utvecklingsteori syftar till barns kognitiva 
utveckling som kommer till uttryck i interaktion med människor och omvärlden, 
vidare grundar sig den kognitiva utvecklingen i den enskilda individens perception 
eller intellektuella förmåga att skapa omvärlden i form av tolkningar och 
uppfattningar. Det är när barnet rättar sig efter omgivningen utifrån tidigare 
erfarenheter eller genom att ta in och skapa nya erfarenheter som den kognitiva 
förmågan utvecklas. Enligt Piaget är den kognitiva utvecklingen en bestående process 
i form av adaption och organisation. Adaption, som betyder anpassning, syftar till ett 
utvecklingsförlopp som skapar och korrigerar kunskaper och erfarenheter hos barnet. 
Organisation avser ett utvecklingsförlopp där anpassningen till omgivningen 
struktureras utifrån tidigare anpassningar. Vidare menar Piaget att 
adaptionsprocessen kan delas i två underordnade processer, assimilation och 
ackommodation (Lillemyr, 2006). Assimilation betyder att barnet tolkar den aktuella 
händelsen i förhållande till tidigare kunskaper och erfarenheter. Ackommodation 
betyder att barnet korrigerar tidigare erfarenheter till nya erfarenheter som mynnar 
ut i nya kunskaper och insikter. 
      
Piaget anser att utvecklingen sker på ett likvärdigt sätt för alla människor och har 
därför utvecklat en stadieteori om barns kognitiva utveckling som består av fyra 
stadier. En av dem är det preoperationella stadiet som utvecklas när barnet är 
någonstans mellan 2-7 år. Under denna tidsålder anser Piaget att barnets språk 
utvecklas. Förmågan att kunna imitera omgivningen kommer att spela en 
betydelsefull funktion i detta förstadium.  Här kommer också barnets tänkande att bli 
mer omedveten och ske per automatik samtidigt som det anses vara egocentriskt. 
Barnets förmåga att förena händelser och företeelser utvecklas också under detta 
stadium. Det är under den här perioden som barns samspel utvecklas och konflikter 
blir allt vanligare bland barn. 

2.2 Vygotskij 
Psykologen, pedagogen och filosofen Lev Vygotskij (1896-1934) utvecklade en teori 
om det mänskliga psykets funktion i förhållande till samhället (Egidius, 2009). I och 
med denna teori hävdar Vygotskij att den individuella utvecklingen sker i ett 
dialektiskt samspel med omgivningen. Det dialektiska samspelet förutsätter en 
integrering av språk och kultur, individ och omgivning och nya – och gamla 
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uppfattningar om tillvaron och den egna personen när tidigare uppfattningarna inte 
längre fungerar som de ska. För att människan överhuvudtaget ska fungera socialt 
tillsammans med omgivningen måste den enskilda människan med tiden förändra 
sitt språk och sina uppfattningar samt sitt sätt att tänka, känna och agera i olika 
situationer och sammanhang. Med hjälp av olika redskap, som exempelvis språk, 
försöker människan ge uttryck åt och förstå den egna omgivningen (Lillemyr, 2006). 
Vygotskijs utgångspunkt benämnas som sociokulturell eftersom han anser att miljön 
är en avgörande faktor för individens utveckling när det gäller språk, perception och 
den psykiska och individuella utvecklingen (Bråten, 1998). För att ett barn ska kunna 
utvecklas menar Vygotskij att det måste upprättas relationer mellan olika människor 
för att barnet ska förstå den kultur som barnet befinner sig i, denna strävan om 
kulturell insikt och tankemässig utveckling benämner Vygotskij som internalisation. 
Detta betyder att barnet tar in andras uppfattningar, tankar och reaktioner. Med 
hänsyn till barnets tänkande framhåller Vygotskij barnets språk som en avgörande 
aspekt för att kunna växa och utvecklas. 
 
I första hand ägnade Vygotskij sin uppmärksamhet åt skillnaden mellan barns 
självständiga lärande och lärande som är beroende av en vuxen eller ett barn med 
mer kunskaper och erfarenheter.  Denna utvecklingsnivå har utvecklats av Vygotskij 
och benämns som den proximala utvecklingszonen, där proximal betyder närmast. 
Inom den proximala utvecklingszonen menar Vygotskij att barnet kan befinna sig i 
den faktiska – eller potentiella utvecklingsnivån. Vilken nivå barnet befinner sig i 
grundar sig i vilken hjälp barnet får från omgivningen. Den faktiska nivån tyder på att 
barnet lär sig på ett självständigt plan medan den potentiella nivån avser att barnet 
får hjälp av en tredje part. Genom att ett barn får hjälp av en vuxen eller ett barn, som 
anses ha mer kunskap och erfarenhet, att lösa en viss uppgift som barnet annars inte 
klarar av, kan barnet dra lärdom i samspel med andra. Denna lärdom kan komma till 
uttryck vid ett senare tillfälle då barnet på egenhand ska genomföra det som barnet 
med hjälp av en vuxen eller ett barn klarade av i samspel med varandra. Det behöver 
inte betyda att barnet ska klara av uppgiften felfritt utan att barnet utifrån sina 
kunskaper och erfarenheter till viss del kan klara av uppgiften i större utsträckning 
än tidigare. Utifrån denna redogörelse menar Vygotskij att barn lär sig i ett socialt 
samspel med andra människor och omgivningen och i den kultur som barnet 
befinner sig i.  

2.3 Tidigare forskning 
Oavsett kultur ses en konflikt som en oundviklig företeelse som uppstår i interaktion 
med andra människor (Öhman, 2003). Däremot kan konflikter uppfattas olika 
mellan olika kulturer och inom en och samma kultur. Oavsett hur konflikter 
uppfattas menar Maltén (1998) att en konflikt bland annat betyder att människors 
mål, intressen och synsätt krockar med varandra och då uppstår det osämja mellan 
parterna. 
 

2.3.1 Olika former av konflikter 

Wahlström (2004) menar att en konflikt oftast handlar om missförstånd, att barnet 
känner sig bittert, orättvist behandlat eller att det vill ge någon annan skulden. 
Medan Lind (1995) påpekar att irritation, ledsnad, raseri, skam svartsjuka, vrede med 
mera är några av orsakerna som ligger till grund för konflikter bland människor. Det 
är således viktigt och betydelsefullt att barn redan i tidig ålder får träna sig på att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociokulturell
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förstå sina egna och andras känslor, att alla människor inte är lika och tycker och 
tänker på samma sätt och att lyssna på människor och tala till dem så att de förstår 
för att undvika missförstånd (Maltén, 1998 och Wahlström,2004).  
      
Både Lind (1995) och Maltén (1998) har i två skilda studier fått fram ett resultat som 
tyder på att människor upplever konflikter på två olika plan. Båda typerna av 
konflikter anses vara av en personlig och en interaktions konflikt, Lind (1995) 
benämner dessa konflikter som inre och yttre konflikter medans Maltén (1998) har 
namngett konflikterna som konflikter på individ och grupp nivå.  
 
Oförenligheter inom individen är orsaken till konflikter på individnivå (Maltén, 
1998). Lind (1995) menar att människors inre konflikter syftar till den enskilda 
individens problem och Maltén (1998) menar att konflikter av denna art bland annat 
kan handla om positiva och negativa val som måste göras. Dessa val kan avse val 
mellan två positiva ting, två negativa ting eller ett positivt och ett negativt ting. Det 
som är gemensamt för dessa val är att dem följs av olika typer av konsekvenser 
beroende på vilket val som görs. Konflikter inom individen kan också handla om att 
människan ställs inför att välja mellan två eller flera roller vilket ställer krav och 
förväntningar på den enskilda individen. Förutom detta kan det uppstå konflikter 
inom individen när människan upplever att det ställs olika krav på människans roll i 
samhället i en viss kontext. Dessutom uppstår konflikter inom individen när 
personen stöter på svårigheter som försvårar dess framkomst. De yttre konflikterna 
syftar, enligt Lind (1995), till problem som uppstår i interaktion med andra 
människor och i enlighet med Lind (1995) menar Maltén (1998) att oförenligheter 
bland människor ligger till grund för konflikter på gruppnivå och tycks vara en fråga 
om makt.  
 
Enligt Maltén (1998) finns det sex kategorier som ramar in konflikter på gruppnivå: 
Pseudokonfliker handlar i allra högsta grad om felaktiga tolkningar utifrån otydliga 
förklaringar både när det gäller i skrift och språk. Sakkonflikter ligger till grund för 
osämja gällande utformning av vilka regler som ska råda och vad som är godtagbart 
och icke godtagbart i interaktion med den aktuella gruppen i ett visst sammanhang är 
en förklaring till sakkonflikter. Sakkonflikter kan också ha att göra med upplägg av 
olika former av arbeten, problem och situationer. Rollkonflikter är en typ av 
konflikter som handlar om att det ställs olika krav och förväntningar på människor i 
omgivning som motparten sedan inte tycks leva upp till. Intressekonflikter har att 
göra med att de inblandade parterna har skilda intressen och behov samt krav och 
förväntningar. Värde - och värderingskonflikter ligger till grund för etiska och 
moraliska problem som till exempel kan uppstå inom människan där det kan råda 
oenighet om mål som anses vara dåligt strukturerade. Strategikonflikter har sin 
utgångspunkt i vilka val av medel och metoder som görs för att klara av en viss 
uppgift. 
 
Lind (1995) påpekar att både de inre och yttre konflikterna påverkar varandra och 
formar människans sätt att handla och agera i olika situationer. Den yttre konflikten 
kan grunda sig i den inre konflikten eftersom det är den enskilda individens 
upplevelse av konflikten som är betydelsefull i en konfliktlösande situation. Likadant 
som den inre konflikten kan den påverka den yttre konflikten genom barnets sätt att 
uppföra sig i olika konfliktsituationer. Dessutom kan en yttre konflikt som inte tas 
upp till ytan och reds ut utvecklas till en inre konflikt. Därför är det är viktigt att 
pedagogen är insatt i olika konflikter och dess påverkan på människan för att kunna 
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hjälpa och tillfredsställa människans behov. 
 
När ett barn, på egen hand, ska redogöra för en konflikt förklaras konflikten ur det 
enskilda barnets perspektiv utanhänsyn till andra inblandade parter (Öhman, 2003). 
Därför kan en diskussion med barn som vart inblandade i en konlikt visa på skilda 
versioner av en och samma konflikt eftersom barnen har olika uppfattningar om vad 
som orsakade konflikten och när konflikten började. Konflikten kan med andra ord, 
enligt barnen, ha påbörjats vid olika tillfällen. Alla inblandade parters upplevelse av 
konflikten är sanningsenliga för det enskilda barnet. Därför kan inte en tredje part 
avgöra vilken version av barnens berättelser som är den rätta. I och med barnens 
konflikter och skilda uppfattningar är det viktigt att pedagogen tar tillfället i akt och 
låter barnen tänka och reflektera och på så sätt ta del av det enskilda barnets tankar 
och idéer. Genom sitt agerande kan ett barn visa upp sina känslor gentemot andra 
människor (Öhman. 2003). En känsla som inte kan kontrolleras som exempelvis 
ledsnad eller ilska är inte fel att ge uttryck för. Att visa känslor och känna empati för 
andra människor är en viktigt och grundläggande förutsättning för att barn ska 
kunna lösa konflikter med varandra. Därför är det viktigt att ta fasta på barnens 
känslor i konflikthanteringen. Ett sätt att ta fasta på barnens känslor är att berätta för 
barnet att det inte är fel av barnet att reagera genom sina känslor för att visa sitt 
missnöje. Att ta tag i de inblandade parternas känslor är ett första steg i en 
konfliktlösande situation (Öhman, 2003). Inte förrän konfliktens bakomliggande 
känslor synliggjorts och bekräftats av alla inblandade parter kan konflikten lösas.  
 

2.3.2 Konflikthantering 

Det finns olika sätt att lösa konflikter mellan barn (Lind, 1995). Barn kan lösa 
konflikter själva eller genom att ta hjälp av en tredje part, som då bör vara opartisk. 
     Kommunikation är den effektivaste och mest använda metoden för att lösa 
konflikter som uppstår mellan barn. Dessutom krävs det att barnen reflekterar över 
sitt eget och andras agerande för att kunna förmedla vad som ligger till grund för 
konflikten och för att barnen tillslut ska kunna komma fram till en gemensam lösning 
som gynnar samtliga inblandade parter. Genom att ta tillvara på tillfällen som 
konfliktlösning kan barnen utvecklas språkligt och även stärka självkänslan eftersom 
de får tid och utrymme till att uttrycka sina känslor. Här handlar det även om att visa 
respekt för andra människor. 
 
Ingen konflikt är den andra lik och inget barn är det andra likt, därför är det viktigt 
att se till varje enskilt barns möjligheter och behov (Lind, 1995). Oftast tar barnen 
själva eller tillsammans med andra barn eller vuxna tag i konflikter på en gång. 
Ibland kan det vara bäst att ta tag i konflikten vid ett senare tillfälle om det har vart 
en dramatisk händelse som har upprört något av barnen så att känslorna svämmat 
över. Det kan också vara så att pedagogen behöver lugna ner barnet eller barnen så 
att det finner lugn och ro innan konflikten kan redas ut. I vissa fall kan det vara bra 
att berätta för barnens vårdnadshavare om vad som har inträffat under dagen och 
hur barnen och pedagogerna har eller ska arbeta vidare med händelsen kring 
konflikten för att det inte ska förekomma några missförstånd hemma eller att 
vårdnadshavarna ska få möjlighet att prata med sitt barn om det inträffade i 
hemmiljön.  
 
I konflikthanteringen är inte pedagogens uppgift att övertala barnen att vara vänner 
eftersom en vuxen aldrig ska be ett barn att göra någonting mot sin vilja eftersom det 
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bidrar till en destruktiv lösning (Öhman, 2003). Barn ska heller inte tvingas be om 
förlåtelse. Ett komplement till att säga förlåt vore enligt Öhman (2003) att ”göra 
förlåt” vilket anses vara en fin gest som ett tecken på att man är ledsen för det 
inträffade. En annan viktig sak är att pedagogen gör det klart för barnen att han eller 
hon inte lämnar konflikten om barnen inte har kommit överrens om en gemensam 
lösning som är godtagbar av alla inblandade parter. Öhman (2003) har en åsikt om 
att barnens förmåga att hantera konflikter utvecklas med tiden. Det första steget i 
riktningen mot att barnen lär sig att hantera konflikter är oftast att barnen hämtar en 
vuxen som kan hjälpa dem i vägledningen. Därefter övergår barnens ageranden i 
konfliktsituationer till att de själva vidtar åtgärder med hänsyn till pedagogens sätt 
att hantera konflikter.   
 
Det första steget i konflikthantering är att göra en analys av konflikten (Maltén, 
1998). En analys innebär en noggrann undersökning av konflikten genom att 
synliggöra och medvetandegöra vad som ligger till grund för konflikten på djupet för 
att konflikten ska förlora sin kraft över de inblandade parterna. Det är en viktig 
förutsättning att alla som deltagit i konflikten deltar i analysarbetet eftersom alla ska 
få delge sin syn på de inträffade samt ge uttryck för sina känslor, åsikter och 
upplevelser. Denna del av konflikthanteringen anses bygga upp och stimulera 
barnens självkänsla både hos den enskilda individen och i gruppen. Vidare anses 
konfliktanalysen utveckla ett gemensamt aktivt lyssnande. Efter att var och en av de 
inblandade parterna får ventilera sina känslor kan analysen fortsätta med att bedöma 
och sammanfatta konflikten. 
 
Konflikter som omfattar en stor grupp inblandade parter kan delas in i mindre 
hanterbara grupper som underlättar analysarbetet. När en konflikt uppstår i en stor 
grupp kommer det ta längre tid att gå till botten med problemet. Efter allt arbete i 
mindre grupper kommer pedagogen förhoppningsvis känna att det var värt alla extra 
arbete, eftersom det gynnar barnen inför kommande problem (Maltén, 1998).  
 

2.3.3 Konflikthanteringsstrategier 

För att en konflikthantering ska bli så effektiv och meningsfull som möjligt krävs det 
att barnen kan sätta sig in i och förstå hur andra människor upplever en viss händelse 
eller situation (Wahlström, 2004). Genom att sätta sig in i en annan människas 
situation kan barnet möjligtvis förstå varför personen i fråga gjorde som han eller 
hon gjorde. Malténs (1998) forskning utgår från ett socialpsykologiskt och 
pedagogiskt perspektiv där han bland annat redogör för fyra olika strategier vid 
konflikthantering. De första tre strategierna ses som icke funktionella 
konflikthanterings strategier då de inte bidrar till att alla inblandade parter lämnar 
konflikten som vinnare medan en av de fyra står för ett funktionellt och gynnsamt 
sätt att hantera konflikter.  
 
Den defensiva strategin: denna strategi inriktar sig på att hantera konflikter genom 
att låtsas som att problemet inte existerar, genom att sopa problemet under mattan, 
rata samtal som rör ämnet eller att hålla sig borta från berörda personer. Ytterligare 
ett tillvägagångssätt för att hantera konflikter utifrån denna defensiva strategi kan 
vara att utnämna någon till syndabock. För att hitta en lösning på problemet skiljs 
syndabocken från gruppen.  

 
Makt och tvångsstrategi: denna strategi resulterar i en vinnare och en förlorare. Till 
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denna strategi krävs det att parterna är beroende av varandra och testar varandras 
gränser, för att sedan dra nytta av motpartens brister. Det är den personen som 
utsätts för tvång som förlorar och den som genom makt får sin vilja igenom som 
vinner. Konflikter av denna art syftar till att människor hämnas. I och med detta blir 
inte konflikten löst utan den innesluts. 
 
Den rituella strategin: denna strategi handlar om att leda bort uppståndelsen kring 
konflikten genom olika medel som till exempel att dela in de inblandade parterna i 
mindre grupper. Målet med att leda bort konflikten är då att lätta upp stämningen 
och på så sätt minska problemet med konflikten.  
 
Samverksansstrategin: denna strategi är den mest funktionella strategin eftersom 
den innefattar öppna diskussioner, förhandlingar och, om så behövs, någon som 
ingriper för att medla mellan parterna, för att hjälpa parterna att lösa konflikten. 

 
Konflikter som inte blir lösta överhuvudtaget eller som man hoppas ska lösas av sig 
själv slår med stor sannolikhet till vid ett senare tillfälle och har då växt och anses 
vara svårare att hantera (Maltén, 1998). Om en konflikt pågår under en längre tid kan 
flera människor bli involverade och ta ställning till vilken part man ska välja 
samtidigt som det utses en eller flera syndabockar. Det kan vara svårt att ta tag i 
växande konflikter eftersom konflikten har triggats fram och skapat inre negativitet 
hos ett eller flera barn. Efter att konflikten formellt sett är löst bör pedagogen vara 
uppmärksam på om barnen väljer att vara tillsammans eller gå sin egen väg, eftersom 
barn som går sin väg kanske behöver bearbeta konflikten ytterligare (Lind, 1995). 
Maltén (1998) lyfter fram att ”lösningar sin inte leder till insikt hos berörda om 
konfliktens verkliga orsaker, är inte värda att kallas lösningar” (Maltén, 1998, s. 146). 
Att fly från en konflikt genom att blunda för problemet eller att se konflikten som en 
bagatell anser Maltén (1998) är ett felaktigt beteende. Lika väl är det fel att utnämna 
en eller flera personer till att förorsaka konflikten, genom att lägga skulden på dem. 
 

2.3.4 Barnens roll i konflikter och konflikthantering 

För att kunna lösa en konflikt påpekar Lind (1995) att samtliga deltagare måste delta 
aktivt i konfliktlösningen för att de ska kunna gå till botten med problemet. Om inte 
alla inblandade parter får känna sig respekterade och komma till tals kommer 
konflikten med stor sannolikhet leda till att parterna upplever en inre konflikt. 
Dessutom löper konflikter som inte blir lösta större risk att utlösa ytterligare 
konflikter. Lind menar vidare att konflikten då triggas upp och kan bli grövre och att 
människor tar till våld för att få bukt med konflikten. Lind (1995) påpekar vikten av 
att människan talar direkt till de inblandade parterna istället för till någon 
utomstående, för att skapa ett ömsesidigt samtal. Detta deltagande ska ge utrymme 
för åsikter och känslor och bygger på att människor lyssnar och kommunicerar med 
varandra. Att barnen får ge uttryck för sina åsikter och känslor anser Lind (1995) är 
en grundläggande del i en konfliktlösande situation.  
 

2.3.5 Pedagogens roll i barns konflikter 

Pedagogens förhållningssätt till barns konflikter spelar en stor och avgörande roll för 
trivsel på förskolan (Lind, 1995). I arbetet med barn bör pedagogen vara 
uppmärksam på människor som ger uttryck för ohälsa så som huvudvärk, illamående 
eller har svårt att koncentrera sig eller är kluven, eftersom det kan vara tecken på 



  9 

 

 

konflikter och problem (Maltén, 1998). Det gäller att kommunicera med alla 
inblandade parter och få den enskilda individen att inte känna sig kränkt i en 
konflikthanterande situation. Om pedagogen känner sig osäker i sin roll i en 
konflikthanterings situation kan det skapa rädsla och osäkerhet inom gruppen som 
kan resultera i destruktivt lärandetillfälle. Som pedagog bör man alltid sträva efter att 
konflikten ska leda till en konstruktiv lösning. Det är viktigt för barnens utveckling 
och självkänsla att de får klart för sig att vuxna finns till för att hjälpa och stötta 
barnen i situationer, så som konflikter, som de själva inte klarar av att hantera (Lind, 
1995). Att barnen så småningom ska lära sig att hantera de flesta konflikter på egen 
hand är ett viktigt mål att stäva mot. 
 
Det är viktigt att lära känna varje enskilt barn för att på bästa sätt kunna stötta och 
vägleda barnet i vardagssituationer som konflikter. För att inte försämra eller 
försvaga gruppens eller enskilda barns sociala tillvaro i förskolan krävs det att 
pedagogen möter barnen med respekt och har ett positivt bemötande. Det gäller 
också att lära känna barnen så pass väl att pedagogen vet i vilken utsträckning barnen 
kan hantera sina egna konflikter, för att veta om eller när barnen kan behöva 
vägledning i hanteringen av konflikter. Det är även en förutsättning om pedagogen 
kan läsa av barnens känslor och uppfatta om det är någonting som är fel. Öhman 
(2003) har en åsikt om att pedagogen är en bra förebild inför barnens framtida 
förmåga att hantera konflikter på egenhand genom att lyssna på vad barnet har att 
berätta. Dessutom ska pedagogen arbeta utifrån barnens känslor och diskutera med 
barnen om vad de kan göra för att situationen ska förbättras. I pedagogens uppdrag 
ingår det att tillsammans med alla inblandade parter gå till botten med en konflikt 
som det anses att barnen behöver hjälp med (1995). Till detta hör att pedagogen bör 
ta reda på om barnen är nöjda med lösningen. Detta kan bland annat göras genom att 
fråga barnen om dem är arga eller ledsna efter konflikthanteringen.   
      
Barn som blir osams med varandra söker ofta svar på problemet genom att bedöma 
motpartens fel och brister (Öhman, 2003). Eftersom syftet med konflikthantering 
inte är att utse någon syndabock som ska ta på sig ansvaret för det inträffade bör 
pedagogen vägleda barnen att komma till rätta med konflikten. Genom att pedagogen 
hjälper barnen genom att vägleda de i konfliktlösandesituationer bidrar pedagogen 
barnen med kunskap om hur en konflikt kan lösas på ett konstruktivt sätt. I 
situationer där pedagogen måste vidta åtgärder bör det ske utifrån ett ändamålsenligt 
syfte att skydda det enskilda barnet och gruppen från att ta skada av händelsen . Lind 
(1995) framhåller vikten av att pedagogen bör utvärdera sin insats i barnens 
konfliktlösning. Vilken roll han eller hon tog och hur konfliktlösningen gick till samt 
vilka känslor pedagogen gav uttryck för. Utvärderingen kan också ske i interaktion 
med arbetslaget som kan ge sin syn på det inträffade och komma med konstruktiv 
kritik som kan bidra till förbättring. 
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3 Metod 

Det här avsnittet förklarar vilka metoder som använts i studiens undersökning. 
Nedan presenteras också urvalet av respondenter, genomförandet, bearbetning och 
analys samt reliabilitet och validitet. 
 

3.1 Val av metod 
Som utgångspunkt för studien valdes den kvalitativa forskningsmetoden med 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Valet av forskningsmetod grundar sig i syfte 
och frågeställningar. Där syftet är att undersöka några pedagogers upplevelser av 
konflikter bland barn i förskolan. Backman (2007) menar att den kvalitativa metoden 
riktar sig till respondenterna och syftar till att undersöka deras upplevelser av olika 
fenomen. Denscombe (2010) påpekar att det finns tre olika intervjumetoder. 
Metoderna skiljer sig åt när det gäller grad av strukturering och benämns som 
strukturerade, - semistrukturerade –och ostrukturerade intervjuer. Den 
strukturerade intervjun är den intervju som är mest utformad. Med hjälp av denna 
intervjumetod har forskaren stor uppsikt över intervjun. Den semistrukturerade 
intervjun är av en mildare grad när det gäller struktureringen eftersom den ses som 
mer flexibel i den bemärkelsen att frågeformuläret inte måste följas i den ordningen 
som formuläret framhäver. Den semistrukturerade intervju ger på så sätt 
respondenten möjlighet att tala fritt utifrån öppna frågor oavsett om de överskrider 
de övriga frågorna. Intervjuaren får även möjlighet att ställa följdfrågor som bidrar 
till att respondenterna kan utveckla och förtydliga sina svar mer utförligt. Den 
ostrukturerade intervjun är av den lägsta struktureringsgraden och innebär att 
respondenterna får tala fritt utifrån utvalda ämnen eller teman som ska beröras 
under intervjun. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer för att jag 
ville skapa ett intervjusamtal istället för en intervju i form av ett förhör eftersom 
Denscombe (2010) menar att en intervju inte bör liknas vid ett polisförhör. Jag ville 
också att respondenterna skulle få tala fritt utifrån sina upplevelser utan att avbryta 
dem samtidigt som jag strävade efter att i viss mån ha kontroll över intervjun.  
 

3.2 Urval 
Jag har valt att göra ett bekvämlighetsurval i kombination med ett subjektivt urval. 
Valet gjordes med tanke på tiden för studiens genomförande och utifrån ett medvetet 
val att välja respondenter som i högsta grad anses ge relevant information. Vidare 
hade jag som avsikt att välja ut respondenter som arbetar med barn i åldrarna fyra till 
fem år. Genom mitt krav på respondenterna valdes respondenterna med omsorg. Det 
vore onödigt att välja respondenter på en annan ort om det finns tillgängligt på 
närmare håll (Denscombe, 2010). Inför studiens genomförande valde jag att 
tillfrågade tio stycken förskollärare på tio olika förskoleavdelningar om. Denna tanke 
grundade sig i att försöka skapa ett så representativt urval som möjligt. Jag hade som 
utgångspunkt att respondenterna skulle arbeta inom samma åldersgrupp och på olika 
avdelningar. Fyra av de tillfrågade kände sig inte bekväma i situationen att medverka 
i en undersökning som då valde att inte medverka i studiens genomförande.  
 
Som utgångspunkt för studien genomfördes fem intervjuer med förskollärare på fem 
olika avdelningar fördelat på tre olika förskolor i en medelstor kommun i 
Västmanland. Samtliga förskolor är kommunala och har en barngrupp på ungefär 20 
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barn i åldrarna tre till fem år. Varje förskola omfattar tre personal varav det arbetar 
två förskollärare och en barnskötare på fyra av förskolorna och tre förskollärare på en 
förskola. Samtliga respondenter är utbildade förskollärare och arbetar med barn i 
åldrarna fyra till fem år. Pedagogerna är aktiva inom förskolans verksamhet och har 
arbetet inom yrket mellan fem till femton år. Pedagogerna är förtrogna med 
konflikter bland barn i förskolan eftersom de anser att det är ett vardagligt 
förekommande fenomen i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna har olika 
kunskaper och erfarenheter gällande utbildning om barns konflikter, en del har gått 
på kortare föreläsningar och läst böcker om konflikter och konflikthantering medan 
andra har haft det som inslag i förskollärarutbildningen. Från första början var det 
tänkt att jag skulle genomföra sex stycken intervjuer men på grund av ett bortfall som 
grundade sig i sjukdom valde jag att nöja mig med fem intervjuer. Detta val grundade 
sig i att jag ansåg att tiden inte skulle räcka till vid en eventuell senareläggning av 
intervjun.  
 
Nedan följer en kort presentation över de respondenter som medverkat i studien: 
 
Förskollärare 1 – Kvinna, 33 år. Utbildad förskollärare och har arbetat inom yrket i 
åtta år. Idag harbetar hon på förskolan med barn i åldrarna 4-5 år. 
 
Förskollärare 2 – Kvinna, 35 år. Utbildad förskollärare och har arbetet inom yrket i 
fem år, har själv intresserat sig för konflikter bland barn och deltagit i kurser och 
seminarier kring ämnet. Arbetar för tillfället med barn i åldrarna 3-4 år. 
 
Förskollärare 3 – Kvinna, 41 år. Utbildad förskollärare och har arbetat inom yrket i 
tolv år. Har genom arbetet deltagit i föreläsningar och kompetensutveckling 
angående konflikter bland barn på förskolan. Arbetade i detta skeende med barn i 
åldrarna 3-5 år. 
 
Förskollärare 4 – Kvinna, 44 år. Utbildad förskollärare och har arbetat inom yrket i 
fem år.  Är verksam inom förskoleverksamheten med barn i åldrarna 4-5 år. 
 
Förskollärare 5 – Kvinna, 49 år. Utbildad förskollärare och har arbetat inom yrket i 
femton år. Arbetar i förskolan med barn i åldrarna 3-5 år. 
 

3.3 Genomförande 
Jag formulerade ett missivbrev (bilaga 1) som jag personligen överlämnade till tre 
olika förskolor. Vid dessa personliga möten delgav jag personalen med muntlig 
information om undersökningens innehåll och syfte. Flera av förskollärarna var 
intresserade och det bokades in tider för genomförandet av intervjuerna. Efter 
missivbrevet utformades intervjufrågor (bilaga 2) utifrån den semistrukturerade 
intervjun. Jag formulerade frågor som skulle ge respondenterna utrymme att tala 
fritt. Patel och Davidsson (2003) menar att intervjufrågorna i den semistrukturerade 
intervjun ska vara neutrala samt inte vara så kallade ledande frågor som ger 
respondenten möjlighet att enbart svara ja eller nej på en fråga. Meningen med 
neutrala frågor är att respondenterna ska få tänka, reflektera och sedan tala fritt 
utifrån sina kunskaper och erfarenheter om det aktuella ämnet för att på så sätt ge 
rika och fylliga svar. Därefter genomfördes intervjuerna enskilt med mig och den 
aktuella pedagogen på en lugn och avskild plats på förskolan.  
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Jag ansåg att det var viktigt för mig att intervjuerna genomfördes en ostörd plats 
eftersom jag inte vill att vi skulle bli avbrutna av störande moment som kunde vara 
med och påverka genomförandet av intervjuerna. Utifrån respondenternas 
medgivande spelades samtliga intervjuer in vilket bidrog till att jag kunde fokusera på 
intervjun istället för att dokumentera respondenternas svar. Jag hade även papper 
och penna med mig för att anteckna händelser som exempelvis kroppsspråk som inte 
fångas upp av diktafonen.  Intervjuerna genomfördes med fem pedagoger på fem 
olika avdelningar fördelat på tre olika förskolor och varade mellan 30-40 minuter. 
Jag använde mig av 13 grundfrågor som ingick i samtliga intervjuer med anknytning 
till syftet. Som inledning på intervjuerna fick respondenterna berätta lite om sig 
själva och sin utbildning för att inte skapa nervositet. Detta val av inledningen valdes 
också eftersom Denscombe (2010) påpekar att inledningen av en intervju kommer 
vara avgörande för studiens resultat samt för att få information om respondentens 
bakgrund. Som avslutning på intervjuerna valde jag att fråga respondenterna om de 
hade någonting de ville tillägga utifall de ansåg att det var någonting de ville lyfta 
fram som inte hade fått utrymme tidigare i intervjun vilket Denscombe (2010) ser 
som en avgörande del i det avslutande skedet på intervjun. 
 

3.4 Bearbetning och analys 
Bearbetningen och analysen grundar sig i att förklara empirisk data som framkommit 
i undersökningen på ett förståeligt sätt utifrån syfte och frågeställningar, som ligger 
till grund för studien (Malmqvist, 2007). Därför blev det första steget i analysarbetet 
att transkribera de inspelade intervjuerna. Jag skrev noggrant ut intervjuerna ord för 
ord. Till varje inspelad intervju hade jag även skriftliga anteckningar eftersom jag 
noterade händelser och ageranden så som kroppsspråk och tystnader eftersom 
Denscombe (2010) menar att det kan påverka resultatet. De utskrivna intervjuerna 
lästes sedan flera gånger för att jag skulle bli förtrogen med innehållet i intervjuerna 
och finna bakomliggande faktorer till respondenternas svar (Denscombe, 2010). 
Transkriberingarna användes sedan för att finna gemensamma nämnare hos 
respondenterna samt på ett tydligare sätt lägga märket till olika nyckelord- eller 
begrepp som respondenterna gav uttryck för. Dessa nyckelord och begrepp grundar 
sig i respondenternas intervjuer och har utvecklats under läsandets gång. Denscombe 
(2010) påpekar också att det är viktigt att finna nyckelord och begrepp som en del i 
analysarbetet.  
 
Utifrån respondenternas svar under intervjuerna lade jag märket till återkommande 
teman som respondenterna samtalade om, vilket Malmqvist framhåller som viktig 
utgångspunkt i analysarbetet då han menar att det är betydelsefullt att skapa en 
överblick över det transkriberade materialet. Vidare menar Malmqvist (2007) att det 
är viktigt att reducera och sortera mängden data för att kunna kategorisera in olika 
teman i ett sammanhang och skapa struktur i arbetet. För att finna teman markerade 
jag återkommande nyckelord- eller begrepp i olika färger för att få en bättre 
helhetssyn över resultatet, vilket även gynnade mitt analysarbete. De teman som jag 
fann med hjälp av färgkodningen sammanställde jag sedan och placerat in under 
olika rubriker som har namngetts med ett ord eller begrepp som kortfattat inbegriper 
styckets innehåll. Innehållet under de olika rubrikerna genomsyras av mina egna 
tolkningar utifrån respondenternas intervjusvar. Jag letade också efter berättande 
beskrivningar i respondenternas berättelser. Detta gjorde jag för att använda 
respondenternas berättelser eller delar av berättelser som citat i resultatet, dels för 
att stärka resultatet och dels för att skapa liv i resultatet. Jag har redigerat 
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respondenternas citat i den utsträckningen att jag har ändrat det talade språket till 
skriftspråk. Ändringarna i citaten är så pass marginella att det inte utgör någon 
förändring i respondenternas uttalanden. Beroende på vem som ska läsa den aktuella 
rapporten menar Kvale (1997) att mindre justeringar kan göras utan att inverka på 
resultat och förorsaka några konsekvenser för så väl intervjuaren som den 
intervjuade. Kvale (1997) påpekar också vikten av att inte framställ bokstavligt 
överrensstämmande citat eftersom forskaren måste ta hänsyn till flytet i texten och 
respondenternas sårbarhet. 
 

3.5 Etik 
Vid sammanställningen av studiens undersökning ska forskaren ta hänsyn till att inte 
avslöja platser och personer som är av betydelse för studiens resultat 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det handlar med andra ord om att skydda respondenternas 
medverkan i undersökningen och försäkra dem om att deras identitet inte ska 
avslöjas. Jag har därför valt att rätta mig efter Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer som presenterar fyra rådande krav när det gäller etik kring 
forskning. Det första kravet är informationskravet som påpekar att jag som forskare 
ska upplysa de utvalda personerna i den aktuella verksamheten om min forskning 
samt dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I det inledande skedet talade jag därför om 
för de utvalda respondenterna vad syftet med studien var samt vilket uppdrag 
respondenterna skulle ha i min undersökning som informatörer. Jag valde också att 
lämna kvar ett missivbrev (bilaga 1) till de aktuella förskolorna med information om 
studiens genomförande och syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet som tyder på 
att respondenterna har befogenheten att bestämma över sitt deltagande i 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). När jag personligen lämna ut 
missivbreven och träffade respondenterna fick jag deltagarnas medgivande att delta i 
undersökningen. Jag påpekade också att respondenterna får avbryta sitt deltagande i 
studien om de vill, utan att det ska bidra till några konsekvenser. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet som betyder att all information om respondenterna som 
uppkommer i undersökningen ska sekretessbeläggas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
har jag tagit hänsyn till i min undersökning då jag dokumenterade, förvarade och 
presenterade data genom att utesluta namn och platser som kan kopplas till 
respondenterna för att skydda deras identitet och att dem inte ska kunna identifieras 
av utomstående personer. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som betyder att 
informationen som delges i undersökningen enbart får användas i den aktuella 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfyller jag genom att jag inte 
kommer använda mig av respondenternas svar i någon ytterligare forskning. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten och validiteten i en undersökning kan mätas för att uppskatta dess 
noggrannhet, tillförlitlighet och riktighet i studien (Patel och Davidsson, 2003; 
Stukát, 2005). Detta kan ses som en slags säkerhet då den beräknar om studiens 
resultat är sanningsenligt i överensstämmelse med verkligheten. I urvalet av 
respondenter ville jag utgå från förskollärare som arbetar på olika avdelningar för att 
skapa ett så representativt urval som möjligt.  Med utgångspunkt i urvalet påpekar 
Denscombe (2010) att det inte är möjligt att anta att urvalet av respondenterna, i en 
småskalig undersökning, är representativt för resten av befolkningen. Förutom detta 
har jag även genomfört intervjuerna på egen hand och har därför haft samma roll 
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som samtalsledare under varje intervju. För att uppnå tillförlitlighet i studien har jag 
valt att spela in intervjuerna, eftersom det inte är möjligt att lita till sitt minne 
(Denscombe, 2010). Det är därför en avgörande förutsättning att spela in 
intervjuerna som är mer tillförlitligt tillvägagångssätt i den bemärkelsen att det går 
att spara och lyssna på flera gånger om. Men trots detta på pekar Denscombe (2010) 
att inspelade intervjuer inte fångar upp den icke verbala kommunikationen. Utifrån 
mitt syfte och frågeställningar anser jag att bandinspelade intervjuer fungerar 
utmärkt i förhållande till dess tillförlitlighet. Jag kompletterade även intervjuerna 
med skriftliga anteckningar, då jag inte hade möjlighet att fånga intervjuerna på 
videoinspelning. Valet att föra anteckningar om händelser och ageranden som inte 
kunde fångas upp av bandspelaren grundar sig i att Kvale (1997) påpekar att värdefull 
information annars kan gå förlorad som i sin tur kan vara avgörande för resultatet. 
Jag har valt att använda mig av deltagarkontroll för att öka studiens trovärdighet. 
Deltagarkontroll betyder att forskaren delger respondenterna det transkriberade 
materialet för att låta dem kontrollera om innehållet är sanningsenligt (Denscombe, 
2010). Personliga intervjuer som jag har använt mig av i undersökningen är enligt 
Denscombe (2010) en bra metod när det gäller att bekräfta respondenternas svar. 
Detta blir då en slags metod för att mäta noggrannheten och trovärdigheten i 
undersökningen.  
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4 Resultat och analys 
Nedan följer en redogörelse av resultatet från intervjuerna. Studiens resultat grundar 
sig i fem förskollärares upplevelse av konflikter bland barn i förskolan.  För att skapa 
liv och trovärdighet i resultatet har citat valts ut, som i sin tur har korrigerats från 
talspråk till skriftspråk. 

4.1 Pedagogernas upplevelser av konflikter bland barn 
Att materiella ting ligger till grund för flertalet av konflikterna som förekommer på 
förskolan är en upplevelse som samtliga pedagoger har lagt märket till. Det finns 
saker på förskolorna som är extra viktiga att vara utrustad med eftersom de 
symboliserar makt och status i gruppen. Detta sätt att se på saker är någonting som 
barnen själva har kommit överrens om inom gruppen. Det händer många gånger att 
barnen känner sig orättvist behandlade och åsidosatta när de inte får tillgång till den 
fördelaktiga saken. När det gäller värdefulla saker har barnen en förmåga att vara 
giriga och inte vilja dela med sig.  
 

… det kan handla om både nya och gamla saker […] om den största eller 
häftigaste bilen […]  den lilla rosa ponnyn eller vem som ska sitta på vilken 
stol… 

(Förskollärare 3) 

 
… då får inte du komma hem till mig […]är ett av många uttryck som 
barnen använder sig av för att visa sitt missnöje gentemot ett annat barn. 
[…]En del barn har lärt sig att ta denna fras med en nypa salt men för 
andra är det svårt att acceptera. […] I situationer som dessa kan det 
uppstå en konflikt som ofta blir löst genom att det hotade barnet ger med 
sig och ger ifrån sig saken som det bråkades om…  

                  (Förskollärare 1) 

 
Enligt tre av pedagogerna har konflikter bland barn en tendens att utvecklas när 
barnen har lika starka viljor och skilda åsikter i kombination med att barnen inte kan 
kompromissa och komma fram till en lösning. Resultatet av att barn har skilda 
åsikter har enligt pedagogerna visat sig leda till att barnen blir arga, ledsna besvikna 
med mera. Barnens osämja ligger ofta till grund för att barnen skiljs åt eller tar hjälp 
av en tredje part, som oftast är pedagogen, för att lösa en konflikt.  
 

… när det gäller barnens skilda åsikter kan det handla om att barn har en 
otrolig stark vilja att bestämma över sina kamrater och vad som ska 
göras. Huruvida det ledet till en konflikt beror på barnets sätt att handskas 
med sådana situationer[…]en del barn tacklar det genom att gå med på 
vad kompisen bestämmer medan andra vill få sin egen vilja igenom. Det är 
just då som den där dispyten uppstår, barnen blir osams och det uppstår 
en konflikt… 

(Förskollärare 2) 

 
Samtliga pedagoger har en åsikt om att konflikter handlar om oenigheter i olika 
bemärkelser. Att uteslutas ur gemenskapen är ett ständigt återkommande problem 
bland barnen i förskolan. Orsaken till att barn inte får vara med grundar sig oftast i 
att barnen är oeniga om roller, regler och materiella ting. Uteslutningarna har också 
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att göra med att barnen missuppfattar varandra.  
 

… Att uteslutas ur gemenskapen är ett ständigt återkommande problem 
[…] Det finns barn som kommer senare till förskolan, när leken redan har 
satt igång, de barnen har ofta svårare att finna en plats i leken 
tillsammans med de andra barnen… 

(Förskollärare 3) 

 
… Men då får inte du vara med, är ett uttryck jag ofta får höra i samband 
med att barn stänger varandra ute ur leken. […] Det handlar många 
gånger om att ett eller flera barn styr för mycket i leken som i sin tur leder 
till missnöjen där ett barn medvetet lämnar eller tvingas lämna leken på 
grund av påtryckningar från gruppen… 

(Förskollärare 2) 

 
Barnens konflikter handlar också om roller. Det kan till exempel vara så att barnen 
bestämmer vilken roll som ska spelas i olika lekar och vad som karaktäriserar denna 
roll. Barnen har höga förväntningar på en specifik roll och kräver att barnet i fråga 
ska leva upp till dessa kriterier. Barns konflikter har också visat sig vara en fråga om 
makt. Det finns barn som anser sig ha viljan och kraften att bestämma över sina 
kompisar när det gäller vem som får ha vilka leksaker och vem som blir tilldelad 
vilken roll.  
 

… Då får du vara mamma och jag barn… 
(Förskollärare 4) 

 
… Om du ska vara mamma får du inte göra så där… 

(Förskollärare 5) 

 
 
En av pedagogerna har en åsikt om att det uppstår konflikter bland barn när de blir 
anklagade för någonting som de inte har gjort vilket resulterar i en konflikt där det 
utsatta barnet känner sig orättvist behandlat. Konflikter av denna art anser 
pedagogen omfatta en rad olika känslor och ageranden som ledsnad och verbala på 
hopp som en effekt av den orättvisa behandlingen.  
 

…barn som anklagas för någonting som inte anses vara sant leder ofta till 
starka känslor hos det utsatta barnet […]barnen ger då uttryck för sin 
förtvivlan genom gråt eller att barnen tjafsar med varandra… 
 

(Förskollärare 3) 

 

4.2 Konflikter som utvecklingsprocess 
Samtliga respondenter ger uttryck för att barn upplever konflikter som en negativ 
upplevelse eftersom barnen känner sig ledsna, arga och besvikna. Samtidigt som ett 
flertal av pedagogerna anser att en konflikt kan ses som ett lärandetillfälle där barnen 
får möjlighet att visa känslor, tänka, reflektera och diskutera tillsammans med de 
inblandade parterna.  
 

…det är klart att det är jobbigt att se att barnen känner sig orättvist 
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behandlade samtidigt som jag vet att det kan vara positivt och 
utvecklande för barnen att lösa konflikter… 

(Förskollärare 5) 

 
I och med detta påpekar en av pedagogerna att barnen får klä sina känslor i ord och 
uttrycka sig så att andra människor förstår, på så sätt utvecklas barnets språk. Vidare 
är det bra att lära sig att lösa konflikter eftersom det är en nödvändig förutsättning 
för framtiden.  
 

… Konflikter behöver nödvändigtvis inte vara negativa… 
(Förskollärare 5) 

 
En konflikt kan enligt samtliga pedagoger ses som en utvecklande process där barnen 
får lära sig att leva sig in i en annan människas situation genom att aktivt lyssna och 
ta del av varandras känslor och berättelser. Förutom detta ses konflikthanteringen 
som ett utmärkt tillfälle att utveckla barnets språk eftersom en konflikt är ett problem 
som berör barnet på flera olika plan vilket gör det betydelsefullt för det enskilda 
barnet att kunna kommunicera med berörda parter. I konflikthanterande situationer 
ställs även barnens sociala förmåga på spel där de får möjlighet att öva sig på det 
sociala samspelet vilket flera pedagoger påpekar som en förutsättning för tillvaron på 
förskolan.  
 

4.3 Pedagogernas ställningstagande i barns konflikthantering 
När man upptäcker en pågående konflikt mellan barn hävdar pedagogerna att de 
först gör en bedömning av allvaret i konflikten. Det kan vara bra att observera barnen 
en stund för att med säkerhet veta hur man ska gå till väga för att på bästa sätt hjälpa 
barnen. En konflikt kan gå över styr och utmynna i någon form av fysik våld. Vid 
våldsamma händelser går pedagogerna omedelbart in och bryter för att skydda 
barnen från att skada sig. Om barnen däremot tjafsar med varandra är pedagogerna 
överrens om att de bör observera barnen för att se hur samspelet utvecklas.  
 

… våra barn kommer gärna och berättar om konflikter som har uppstått 
mellan andra barn. Beroende på händelsen i barnets berättelse får man 
göra en bedömning om det är viktigt att jag som pedagog ingriper eller 
om jag kan avvakta och observera om barnen kan lösa konflikten själva… 

 
(Förskollärare 4) 

 
När en konflikt bland barnen uppfattas som ohållbar bör pedagogen ingripa som en 
slags medlare som finns till barnen förfogande för att stötta och vägleda samtliga 
barn, för att konflikten ska resultera i ett lärande tillfälle och för att lösa konflikten. 
En av pedagogerna påpekar att det viktiga i en konflikthantering är att inte rikta in 
sig på problemet utan lösningen. De flesta pedagogerna ställer frågor till samtliga 
barn angående deras känslor kring konfliktsituationen samt vad som ligger till grund 
för konflikten och avslutningsvis arbetar barnen tillsammans för att komma fram till 
en lösning som är godtagbar av samtliga inblandade parter. Pedagogerna poängterar 
att de talar om barns konflikter och konflikthantering i arbetslaget, det sker till 
största del i relation till aktuella händelser för att själva få hjälp och vägledning i 
kommande situationer samt för att ta del av andras kunskaper och erfarenheter. 
Dessutom är pedagogerna eniga om att berätta om barnens konflikter för deras 
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vårdnadshavare eftersom de också kan hjälpa och stötta barnen i deras hemmiljö.  
 

4.4 Pedagogernas förhållningssätt till barns konflikter 
Pedagogerna tycker att det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt gällande 
arbetslagets agerande eftersom skilda handlingar kan förvirra barnen. Att vara en 
god förebild och vara tillgänglig i leken där man kan observera barnen tycks samtliga 
pedagoger vara eniga om är en viktig utgångspunkt för att upprätthålla en bra 
stämning på förskolan. Genom att pedagogerna närvarar i barnens lek upplevs det 
som lugnare. Detta tror pedagogerna beror på att barnen är medvetna om att alla ska 
få vara med och leka och bestämma när de är under uppsyn. Pedagogerna har även 
möjlighet att bekräfta barnen i det de gör bra och kan vägleda barnen om det behövs. 
Dessutom framhåller några pedagoger att de knyter sociala kontakter med barnen om 
de är med barnen på deras nivå och på så sätt försöker få barnen att känna tillit till de 
vuxna.  
 
Tid och plats gällande konflikthanteringen är avgörande för barnets välfinnande och 
välmående och därför påpekar pedagogerna att de så ofta det går tar tag i konflikter 
bland barn så fort som möjligt eller snarast möjligt. Detta görs dels för att konflikten 
inte ska växa och bli ännu större men också för att barnen ska komma ihåg vad det är 
som har hänt. 
 
Arbetslagen verkar vara eniga om att alla konflikter har ett värde i sig och att barnen 
kan lära sig någonting utav dem. Även om barnen kan känna sig arga och ledsna 
upplever pedagogerna det som positivt att barnen kan visa sina känslor och vågar 
berätta om dem inför vuxna. Målet med en konfliktlösning är inte att ett eller flera 
barn ska lämna platsen och känna sig kränkt. Däremot är målet att alla inblandade 
ska vara vinnare i en problemlösande process.  
 

…vi arbetar inte för att utse ett barn skyldigt till en konflikt. Vi arbetar för 
att komma till rätta med en konflikt…   
   
 (Förskollärare 2) 
 

I och med detta kan pedagogerna glatt konstatera att de inte koncentrerar sig på 
problemet utan på möjligheten.  
 

… på en föreläsning har vi fått lära oss att vi som arbetar med barn inte 
ska använda ordet inte men vi måste markera att ett vissa beteenden inte 
är acceptabelt och då kommer det där ordet inte fram i alla fall, det går 
inte att komma undan… 

(Förskollärare 3) 

 
Det är viktigt att vara uppmärksam när det gäller konflikter bland barn för att 
upptäcka om barnen systematisk är elaka mot varandra eller utesluter en och samma 
person ur gemenskapen vid upprepade tillfällen. Samtliga pedagoger påpekar vikten 
av uppdraget som förskollärare. Det är upp till pedagogen att skapa gott klimat i 
barngruppen och vara en bra förebild. Det gäller att skapa förutsättning för att 
barnen ska känna tillit till pedagogerna. Syftet med att barnen ska känna tillit till 
pedagogerna är bland annat att barnen ska våga visa sina känslor och berätta om 
både positiva och negativa händelser och erfarenheter som kan vara avgörande för 
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barnets välbefinnande.  
 
Pedagogerna diskuterar “större” problem och konflikter i arbetslaget för att få hjälp 
och stöd angående hur de ska hjälpa barnet att tillgodose dess behov. Pedagogerna 
diskuterar även i arbetslaget för att finna metoder som ska gynna barnens utveckling 
och lärande vilket också innefattar barnens konflikter. Allvarliga händelser 
dokumenteras noggrant skriftligt följt av uppföljande arbete och utvärdering. 
Utvärderingen anses ge utrymme för egen utveckling och beredskap inför liknande 
situationer. När ett problem eller en konflikt har gått så pass långt anser pedagogerna 
att de måste komma överrens om vilka tillvägagångssätt som bör anammas av 
arbetslaget. 
 
Att vara en bra förebild för barnen och synliggöra sitt ledarskap är två viktiga delar 
för att barnen ska känna tillit till pedagogerna och barngruppen. Som förebild är det 
viktig att vara tydlig och handla rätt eftersom barnen tar efter och härmar vuxnas 
beteende. Lika viktigt är det att lära känna barngruppen för att kunna hjälpa barnen 
att lära och utvecklas på bästa möjliga sätt som att finnas till för barnen om de 
behöver hjälp och vägledning.  
 

4.5 Konflikthantering 
Det är viktigt att ge barnen tid och rum att lösa sina egna konflikter. Att gå in och 
ordna upp barnens konflikt är ingen lösning eftersom barnen måste få möjlighet att 
använda sina kunskaper och erfarenheter. Stanna upp och observera, det är en viktig 
del i pedagogens arbete.  
 

… vi i arbetslaget tycker att det är viktigt att inte gå in för fort i en konflikt 
eller konfliktlösandesituation. Vi måste låta barnen försöka själva… 
 

(Förskollärare 5) 

 
…vid en konflikt är de inblandade barnen delaktiga i konfliktlösningen 
bland annat för att de ska ta ansvar för sina egna handlingar… 
 

(Förskollärare 3) 

 
Det är viktigt att uppmärksamma barnens berättelser och att lyssna intresserat på 
varje enskilt barn lika väl som att inte ta någons parti eftersom man då pekar ut och 
skyller på ett eller flera barn som då får bära skulden för den inträffade händelsen. 
Eftersom flera av förskolorna arbetar förebyggande med empati anser de flesta att det 
är viktigt att barnen får ge uttryck för sina känslor och att de pratar kring det enskilda 
barnets upplevelse. Det är bland annat i konfliktlösningen som barnen kan försöka 
sätta sig in i och förstå andra människors situation.  
 

4.6 Förebyggande arbete 
Samtliga respondenter hävdar att de arbetar med empati som ett led i det 
förbyggandearbetet i förhållande till barnens konflikthantering. Pedagogerna 
framhåller att de arbetar utifrån aktuella eller påhittade händelser som inkluderar 
känslor som barnen får försöka leva sig in i och försöka finna en lösning på. Syftet 
med empatiarbetet är att barnen får lära sig att leva sig in i andra människors 
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situation och att kunna se saker och ting från en annan människas perspektiv. 
Barnen får också reflektera över hur en bra kompis ska vara och hur man är gentemot 
varandra på förskolan. 
 

…vi har gjort en kompissol tillsammans med barnen där strålarna på 
solen representerar det barnen tycker är en bra kompis… 

(Förskollärare 4) 

På solens strålar står det bland annat att: 
 

…man ska vara snäll, […]alla ska få vara med och leka…  
(Förskollärare 4) 

 
Två av förskolorna arbetar utifrån ett material som heter stegvis. Materialet används 
för att barnen ska utveckla sin sociala och känslomässiga förmåga i interaktion med 
andra barn och vuxna.  
 

… samarbete är en förutsättning för barnens vistelse i förskolan… 
 

(Förskollärare 1) 

 
Materialet innefattar kortare övningar som syftar till att skapa goda gemenskaper i 
barngruppen samt för att barnen ska utveckla sin förmåga att hantera problem. 
Empati är också en viktig del i arbetet med stegvis där barnen får möjlighet att visa 
känslor och leva sig in i en annan människas situation.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras metoddiskussion, följt av resultatdiskussion och slutsatser. 
Metoddiskussionen redogör för mina reflektioner kring uppsatsens olika delar. Och i 
resultatdiskussionen redogör jag för om studiens genomförande har uppnåtts i 
förhållande till syfte och frågeställningar. Därefter har jag även fört samman studiens 
resultat med den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning. Dessutom 
presenterar jag förslag till vidare forskning. 
 

5.1 Metoddiskussion 
Att jag personligen kontaktade pedagogerna med ett besök på avdelningen tror jag 
gynnade mitt arbete att fånga de tillfrågades intresse. Dessutom var mötet av positiv 
karaktär eftersom jag kunde svara på de tillfrågades frågor och tankar kring deras 
medverkan i studien. Jag tror att det hade vart lättare för pedagogerna att tacka nej 
till att medverka i undersökningen om jag enbart valt att skicka ut mitt missivbrev.  
 
Jag valde att genomföra intervjuerna med respondenter som jag inte var bekant med 
sedan tidigare eftersom jag tror att respondenterna kan påverkas av detta eftersom 
det kan grunda sig i ett beroendeförhållande. Jag bestämde mig för att genomföra 
intervjuerna på tre olika förskolor vilket jag ser som en fördel eftersom det ger ett 
mer trovärdigt resultat då det inte enbart representerar synen på konflikter utifrån en 
förskola. Dessutom genomfördes intervjuerna med förskollärare som aktivt arbetar 
med barn i fyra till fem årsåldern som jag i min studie är ute efter. Vidare har 
respondenterna minst fem års yrkeslivserfarenhet som jag ser som en positiv 
påverkan på resultatet då de har kunskaper och erfarenheter av arbetet med barn. En 
intervju kan genomföras på flera olika sätt och vara av olika struktureringsgrad. Det 
är alltså upp till forskaren hur mycket kontroll och inflytande han eller hon vill ha 
över intervjun (Denscombe, 2010). Jag valde att använda mig av semistrukturerade 
intervjuer för att ha en viss kontroll över intervjun samt för att ha en gemensam 
grund för samliga intervjuer. Frågorna som jag hade formulerat till intervjuerna var 
öppna och gav utrymme för respondenterna att tala fritt. Utifrån vad respondenterna 
berättade ställde jag ibland ytterliga frågor för att de skulle utveckla sina svar 
ytterligare och för att det inte skulle leda till några missförstånd i analysarbetet. Jag 
bedömer därför dessa tilläggsfrågor som en fördel då de bidrog till minskad risk för 
feltolkningar i analysarbetet. Om jag däremot hade använt mig av en mer strikt 
intervju som inte tillät frågor utöver frågeformuläret tror jag att analysarbetet hade 
försvårats eftersom jag då inte hade haft möjlighet att be respondenterna utveckla 
sina svar mer. En av anledningarna till att jag fick så pass mycket data att använda 
mig av i analysarbetet tror jag dels beror på att jag efterfrågade en ostörd plats där 
intervjuerna kunde genomföras. Om intervjuerna däremot hade genomförts på en 
allmän plats tror jag att respondenterna och jag som forskare hade tappat fokusen på 
intervjun och besvärats av störande moment som kan komma att spela en avgörande 
roll för studiens resultat. Att intervjuerna spelades in är också en fördel för studiens 
resultat eftersom ett samtal som inte dokumenteras med en permanent upptagning 
kan komma att glömma bort betydelsefulla data som skulle ha vart avgörande och 
påverkat studiens riktning. Jag ser även att min inledning och avslutning på intervjun 
hade en positiv inverkan på resultatet eftersom jag anser mig skapa en avslappnad 
känsla hos respondenterna (Denscombe, 2010). Detta gjorde jag genom att 
respondenterna fick presentera sig själv, sitt arbete och sin utbildning istället för att 
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gå rakt på frågor rörande respondenternas upplevelser av konflikter bland barn. 
Avslutningen avrundades med att respondenterna fick möjlighet att tillägga 
någonting som de ansåg behövde lyftas fram. Samtliga respondenter tyckte att de 
hade fått utrymme att berätta fritt utifrån de frågor som ställdes under intervjun. 
Efter intervjuerna transkriberade jag alla data vilket respondenten sedan fick ta del 
av och läsa igenom samt komma med synpunkter och kommentarer ifall de ansåg att 
det transkriberade materialet var förvrängt. Det bör tilläggas att respondenterna 
ansåg att det utrivna materialet stämde överens med deras syn och upplevelser av 
barns konflikter i den pedagogiska verksamheten.   Nu i efterhand ser jag att jag 
skulle kompletterat intervjuerna med observationer för att få ett mer trovärdigt 
resultat, så kallad triangulering (Denscombe, 2010).  
 
Jag tror inte att bekvämlighetsurvalet och det subjektiva urvalet påverkade studiens 
resultat eftersom respondenternas svar var så pass överensstämmande med varandra 
och även utifrån den tidigare forskningen. Om jag i stället hade använt mig av 
barnskötare eller nyutexaminerade pedagoger i studien tror jag att resultatet hade 
sett annorlunda ut. Eftersom jag både är ute efter pedagogernas utbildning och 
praktiska erfarenheter av konflikter bland barn i förskolan valde jag att använda mig 
av förskollärare som har några års yrkeserfarenhet och en pedagogisk utbildning. 
Dessutom tror jag också att resultatet hade sett ut på ett annat sätt om jag valde en 
lägre, högre eller bredare åldersgrupp med hänsyn till Piagets teori om att barns 
utveckling sker i olika stadium (Lillemyr, 2006). Inför genomförandet av 
undersökningen valdes sex stycken respondenter ut. Men på grund av ett bortfall, 
orsakat av sjukdom, valde jag att inte ersätta eller genomföra intervjun med den 
sjätte respondenten. Detta val grundar sig i att jag ansåg att jag hade tillräckligt 
mycket data för studiens undersökning och att ytterligare en respondent inte skulle 
påverka resultatet i någon större utsträckning. Förutom detta tror jag inte heller att 
studiens resultat påvekas av att respondenternas arbetar inom den kommunala 
saktorn.  

5.2 Resultatdiskussion 
Till grund för studien utgick jag från ett syfte med tillhörande frågeställningar. Där 
syftet var att undersöka några pedagogers upplevelser av konflikter bland barn i 
förskolan.  

5.2.1 Konflikter bland barn på förskolan och dess bakomliggande faktorer  

I förskolan möts barn med olika kunskaper och förmågor i en gemensam miljö. 
Denna miljö ska präglas av fostran, omsorg och lärande för att barnen ska utvecklas 
till goda samhällsmedborgare som kan ta ansvar för sina egna handlingar 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Maltén (1998) menar att konflikter som uppstår i 
interaktion med andra människor är av olika karaktär och kan ligga till grund för så 
väl missförstånd som att motparten inte lever upp till outtalade förväntningar. I sin 
forskning om konflikter har Maltén (1998) kommit fram till att det finns olika typer 
av konflikter på gruppnivå.  
 
Barnen i förskolan har en tendens att missuppfatta varandra i olika situationer som 
sedan leder till att barnen utesluts ur gemenskapen. Denna typ av konflikt betraktar 
Maltén (1998) som en pseudokonflikt vilket syftar till att barnen inte förstår varandra 
fullt ut. Detta missförstånd kan förklaras genom att barnen är otydliga eller att 
motparten har svårigheter att tolka innehållet i den språkliga kommunikation som 
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barnen har utvecklat. Enligt Piaget är det under det preoperationella stadiet som 
barnets språk utvecklas, därför kan det vara så att barnet inte har utvecklat sitt språk 
fullt ut (Lillemyr, 2006). Enligt respondenterna har barnen skilda förmågor när det 
gäller att bestämma i gruppen och över vad som ska göras i till exempel leken. När 
mål och intresse krockar med varandra uppstår det ofta osämja bland barnen, vilket 
Maltén (1998) betonar som intressekonflikter då barnen vill olika saker utifrån deras 
intresse att tillgodose sina egna behov. Intressekonflikter har också en tendens att 
ställa krav och förväntningar på motparten vilket också rollkonflikter tar upp. En av 
respondenterna har lagt märket till att barnen säger till varandra när det anses spela 
sin roll fel i leken, som tillexempel att det enskilda barnet redan har en föreställning 
om hur en roll som mamma ska förväntas agera i olika situationer. Om barnet som 
spelar mamma då inte lever upp till motpartens förväntningar kan det uppstå så 
kallade rollkonflikter (Maltén, 1998).  
 
Saker och leksaker i största allmänhet som är tillgängliga för alla barn på förskolan 
har en tendens att utveckla konflikter. Enligt Maltén (1998) kallas denna typ av 
konflikt för sakkonflikter. Samtliga respondenter upplever att barnen har gett vissa 
materiella ting ett högt värde. Föremålet anses av barnen vara värdefull och 
symboliserar därför makt och status i gruppen. Utifrån denna makt och statussymbol 
som barnen själva har konstruerat inkluderas flera sorters konflikter eftersom barnen 
hotar och mutar varandra att få den speciella saken. Dessa hot och mutor har att göra 
med barnens kompisskap att göra vilket barnen tar på stort allvar. Dessutom kan 
konflikter på gruppnivå, som uppstår i samspel med andra människor, leda till 
konflikter inom individen (Lind, 1995; Maltén, 1998). Att barnen upplever konflikter 
som negativa kan tolkas som att barnen känner oförenligheter inom sig och/eller i 
interaktion med andra människor som både Lind (1995) och Malténs (1998) studier 
lyfter fram. Den inre påverkan, som en konflikt kan åstadkomma, skiljer sig avsevärt 
åt från person till person och kan därför ha en tendens att påverka en del barn 
hårdare än andra. Därför är det oerhört viktigt att pedagoger tar barnens konflikter 
på allvar och inte enbart ser konflikter som bagatellartade eftersom en situation ska 
utgå från det enskilda barnets upplevelse av den kränkande händelsen och inte 
utifrån pedagogens perspektiv. Öhman (2003) har en åsikt om att barn har olika 
uppfattningar om en och samma händelse vilket betyder betyder att pedagogen inte 
kan eller bör ta ett barns perspektiv. Pedagogen bör vara opartisk eftersom barnets 
upplevelse är sanningsenlig för det enskilda barnet. Utifrån flera författares 
synpunkter (Lind, 1995; Maltén, 1998 & Öhman, 2003) är det en förutsättning att se 
konflikter som ett verktyg för att utveckla barnens förmåga att utvecklas till goda 
samhällsmedborgare. Själva konflikten om materiella ting kommer dock inte till 
utryck förens ett barn framhåller sitt missnöje eller använder sig av olika knep för att 
få tillträde till föremålet. Barnen kan använda sin auktoritet i gruppen eller 
övertalningsförmåga för att få sin vilja igenom. Vid en sådan sammanstötning 
uppstår skilda åsikter hos barnen som bidrar till att barnen kan missförstå varandras 
avsikter. Därför uppstår även känslor som att barnen blir arga, ledsna och besvikna. 

5.2.3 Konflikthanteringsstrategier 

Flera av pedagogerna ser konflikter som ett lärandetillfälle. Hur hanterar då 
pedagogerna konflikter tillsammans med barnen? Enligt Maltén (1998) finns det två 
alternativ att hantera konflikter. En konflikt kan hanteras på ett sätt som gynnar 
barnens utveckling och lärande genom så kallad konstruktivt konflikthantering eller 
genom ett sätt som hämmar barnets lärande utifrån en destruktiv 
konflikthanteringsmetod (Nationalencyklopedin, 2010). Den konstruktiva metoden 
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bidrar med stora möjligheter inför barnets framtida förmåga att hantera konflikter på 
ett positivt sätt medan den destruktiva metoden blundar för den aktuella konflikten, 
den tar inte hänsyn till att barnen behöver hjälp i konfliklösande situation. 
Respondenterna ger uttryck för att de i olika mån tar hänsyn till och fångar upp 
perspektiv som barns känslor och tankar i en konfliktlösande situation. De ger inte 
några uttryck för att de medvetet skulle bortse från en pågående konflikt som 
uppstått mellan barnen. Däremot medger flera av pedagogerna att de medvetet väljer 
att observera en konfliktsituation för att se om barnen kan hantera situationen på 
egenhand eller om de behöver medling av en vuxen. Maltén (1998) har utvecklat en 
konflikthanteringsstrategi som han har uppkallat samverkansstrategin. 
Samverkansstrategin är den strategi som är mest fördelaktig i hanteringen av 
konflikter och är en bra utgångspunkt inför ett barns framtida förmåga att kunna 
hantera konflikter på egenhand. Samverkansstrategin kännetecknas av effektiva 
diskussioner, överläggningar och i vissa fall medling mellan de inblandade parterna.  
 
Flera av respondenterna säger under intervjuerna att de lyfter barnens tankar och 
känslor till diskussion för att den motsatta parten ska kunna leva sig in i en annan 
människas situation men ingen av pedagogerna kan med säkerhet säga att de 
använder sig av någon utarbetad metod för att hantera konflikter bland barn i 
förskolan.  Trots det synliggör respondenterna för en strategi som de använder sig av 
när det uppstår konflikter bland barnen i förskolan. Pedagogerna observerar, 
diskuterar och reflekterar med barnen i interaktion med andra inblandade barn. 
Tillvägagångssättet som pedagogerna använder sig av är inget som pedagogerna 
diskuterar med arbetslaget utan det sker utifrån varje enskild pedagogs kunskaper 
och erfarenheter. Konflikter är däremot ett ämne som diskuteras i respondenternas 
arbetslag när det har uppstått en händelse som de övriga kollegorna bör ta del av. I 
övriga fall behöver konflikter nödvändigtvis inte vara negativ och tas därför inte upp 
till diskussion.  
 
En av pedagogerna påpekar att barnen får klä sina känslor i ord vilket kan tolkas som 
att barnens känslor är en viktig del för att kunna lösa en konflikt. I enlighet med 
pedagogens syn på barns känslor, som uppstår utifrån en konflikt menar Öhman 
(2003) att det är viktigt att barn får möjlighet att visa sina känslor lika väl som att 
känna empati för andra människor. Det är också viktigt att barnen får redogöra för 
sin egen upplevelse av konflikten precis som Öhman (2003) påpekar. Det är inte bara 
viktigt för att få bukt med själva konflikten utan också för att ge barnet möjlighet att 
utveckla sin sociala, språkliga och personliga utveckling. Känslor utgör en stor del i 
både konflikter och i konflikthanteringen därför ser flera forskare (Lind, 1995, 
Maltén, 1998, Wahlström, 2004, och Öhman, 2003) att det är en grundläggande 
förutsättning att barnen börjar arbeta med känslor redan i tidig ålder. I resultatet 
framgår det att två av respondenterna arbetar förebyggande med konflikter. En av 
pedagogerna utgår från verkligt förekommande konflikter som uppstått bland barnen 
under dagen eller fiktiva scenarion. Oavsett om konflikterna är verkliga eller fiktiva 
så är syftet att arbeta utifrån barnens känslor. Med hjälp av problemlösning i grupp 
utgår pedagogen från uppstådda känslor eller känslor som kan uppstå i liknande 
situationer. Detta blir då en möjlighet att förstå sig själv och andra. För att 
överhuvudtaget kunna lösa en konflikt menar Öhman (2003) att en människa måste 
kunna leva sig i en annan människas perspektiv och förstå hur han eller hon tänker 
och känner. Både Piaget och Vygotskij menar att barn lär och utvecklas i interaktion 
med andra människor (Lillemyr, 2006). Detta synliggörs i resultatet då pedagogerna 
integrerar barnen i olika grupptillhörigheter när de hanterar konflikter samt arbetar 
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förebyggande. Detta interaktionsarbete kan vara ett försök till att upprätta relationer 
bland barnen på förskolan, vilket Vygotskij anser är en viktig förutsättning för att 
skapa goda relationer bland barnen. I ett vidare perspektiv kan goda relationer gynna 
barnens deltagande i den gemensamma miljön. Det är genom goda förhållanden 
mellan barnen som Vygotskij anser att barnen tar efter och lär av varandra eftersom 
de verkar i ett växelspel med varandra som förutsätter att barnen lär och utvecklas 
tillsammans.  
 
Vygotskij påpekar också vikten av att integrera omgivningen, språket och gamla och 
nya uppfattningar med varandra för att utveckla nya ståndpunkter (Lillemyr, 2006). 
Genom att barnen i de representativa förskolorna får möjlighet att diskutera utifrån 
egna och andras synpunkter, tankar och känslor både under det förebyggande 
arbetet och i konfliksituationer får barnen möjlighet att träna sin förmåga att 
utveckla nya synsätt och justera sina uppfattningar utifrån nya kunskaper och 
erfarenheter, som har utvecklas i samspel med andra människor. Att kunna 
förändras och utvecklas ser Vygotskij som en förutsättning för att överhuvudtaget 
kunna fungera tillsammans med andra människor. Eftersom jag i min studie har valt 
att fokusera på konflikter bland barn i förskolan, som är mellan fyra och fem år, 
menar Piaget att dessa barn befinner sig i det preoperationella stadiet som riktar sig 
till barn i åldrarna två till sju år. Under detta stadium anses bland annat barnet 
utveckla sin förmåga att koppla samman händelser och företeelser. Vilket 
respondenterna tar hänsyn till eftersom de ger barnen möjlighet att tänka och 
reflektera utifrån olika händelser och scenarion ur ett dilemma. Däremot ger 
pedagogerna inte uttryck för huruvida de upplever barnens förmåga att knyta av 
händelser till omständigheter kring konflikten mer än att pedagogerna finns till 
barnens förfogande och hjälper dem att sätta ord på sina känslor. Pedagogerna 
hjälper även barnen att utveckla deras kommunikativa förmåga genom att ställa 
frågor som bidrar till att barnen får tänka och reflektera vilket Vygotskij poängterar 
som en viktig del i utvecklingen. Det är av stor betydelse att ha kännedom om att 
barn, enligt Piaget, börjar utveckla sitt logiska tänkande efter sju års ålder. Detta 
betyder att barnet bör få tillgång till konkreta föremål eller förklaringar för att 
barnet ska kunna hantera problemet. Det är alltså inte förrän barnet har genomgått 
det preoperationella stadiet, som barnet kan tänka logiskt utan att behöva ha tillgång 
till konkreta exempel. Barn i åldrarna fyra till fem år kan med andra ord inte 
använda sig av sina kunskaper och erfarenheter för att analysera händelser och 
situationer så som i en konflikhantering om det inte har tillgång till konkreta 
exempel.  
 
Skillnaden mellan det barnet lär sig på egen hand och vad barnet kan lära sig med 
hjälp av en vuxen eller ett barn, som anses ha mer kunskaper och erfarenheter, 
benämner Vygotskij som den proximala utvecklingszonen (Lillemyr, 2006). I 
resultatet synliggörs det att respondenterna går in och hjälper barnen i 
konfliktsituationer som barnen inte anses klara av att hantera på egenhand. Detta 
kan vara ett sätt att ge barnen kunskap om metoder som barnet kan använda sig av 
vid konflikthantering. Piaget menar att det är när barnet anpassar sig efter den miljö 
som det befinner sig i som den kognitiva förmågan utvecklas. Med anpassning menar 
Piaget att barnet hämtar in, tolkar och skapar nya kunskaper och erfarenheter med 
hjälp av att korrigera tidigare lärdomar. Denna process är en ständigt pågående 
process. Vygotskij menar att barnets egna metoder för att lösa problem inte måste 
ske på samma sätt så som pedagogen framhävt det. Det viktiga är att barnet klarar av 
att hantera problemet bättre än han eller hon kunde tidigare.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Utifrån min studie har jag kommit fram till att det skulle vara intressant att bedriva 
ytterligare forskning kring konflikter bland barn utifrån barnens perspektiv. Hur 
barnen ser på konflikter och hur de upplever att de får lösa konflikter. Ytterligare ett 
förslag på forskning skulle vara att observera konflikter och konflikthantering ute i 
verksamheten med syfte att uppleva och analysera verkligheten med egna ögon. 
 

5.4 Pedagogisk relevans 
Konflikter är ett ständigt återkommande företeelse bland människor världen över. 
Inte minst förekommer det bland barnen på förskolan. Jag anser därför att det är 
viktigt att uppmärksamma och skaffa sig kunskaper kring ämnet för att kunna hjälpa 
barnen att utveckla egna kunskaper och erfarenheter utifrån eventuella strategier för 
att barnen på egen hand ska klara av att hantera konflikter i framtiden.  

5.5 Slutsatser 
Efter genomförande av studien kan jag konstatera att respondenterna är eniga om att 
konflikter är ett vardagligt förekommande fenomen i förskolan. Därför är det viktigt 
att ta tillvara på och dra lärdom av konflikthanteringen eftersom det bidrar barnen 
med strategier för att lösa konflikter i framtiden. Denna samsyn kan grunda sig i att 
samtliga pedagoger är utbildade förskollärare och har en likartad utbildning även om 
det är olika länge sedan respondenterna studerade. Samsynen stämmer också bra 
överens med förskolans läroplan som framhäver att pedagogen har som uppdrag att 
skapa en god miljö som inrymmer både omsorg, fostran och lärande för att bilda en 
helhet (Utbildningsdepartementet, 2006).  
 
Det visade sig att konflikterna som uppstår bland barnen i förskolan handlar om 
oenigheter. Dessa oenigheter handlar, enligt pedagogerna, om att barnen har skilda 
meningar om roller, värderingar och materiella ting. Konflikthanteringsmetoder är 
inget som pedagogerna använder sig av. Däremot har pedagogerna en föreställning 
om olika tillvägagångssätt som kan användas vid en konflikthantering tillsammans 
med barn.
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Bilaga 1 
 

Missivbrev till förskollärare 
Jag heter Jeanette Nisén och läser sista terminen på Mälardalens högskola med 
inriktning mot lek, lärande och utveckling. Jag ska skriva ett examensarbete om 
barns samspel och utanförskap i förskolan. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
pedagogers upplevelser och hantering av konflikter bland barnen i förskolan. 
     Genomförandet av studien kommer ske genom intervjuer, om möjligt kommer jag 
spela in intervjun eftersom det underlättar mitt arbete men det är helt frivilligt. 
Intervjun beräknas ta ungefär en timme. Jag har som önskemål att intervjun äger 
rum på förskolan där du arbetar och om möjligt på en lugn plats. Vi kan tillsammans 
bestämma en lämplig tid. Intervjun kommer ligga till grund för min undersökning 
och resultera i en uppsats som kommer vara tillgänglig för allmänheten. Det är viktigt 
för dig att veta att jag inte kommer använda några namn i uppsatsen som förknippar 
dig till undersökningen. Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt och du kan när 
som helst välja att avbryta din medverkan.  
 
Om du är intresserad av att delta i min undersökning eller om du har övriga frågor 
eller funderingar kan du höra av dig till mig eller min handledare senast den 17:e 
Oktober. 
 
Jeanette Nisén    Anne Lillvist 
xxx-xxx xx xx     Tel: xxx-xx xx xx 
jea_nette@hotmail.com    anne.lillvist@mdh.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Jeanette Nisén 
 
 
________________________ 

mailto:jea_nette@hotmail.com
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
Vad har du för utbildning? 
Har du genomgått någon utbildning i gällande barns konflikter? 
Hur många år har du arbetet inom yrket? 
Vilken åldersgrupp arbetar du med idag? 
 
Hur upplever du barns konflikter på förskolan? 
Vilken typ av konflikter förekommer bland barnen? 
Vad tror du orsakar barnens konflikter? 
Hur upplever du att barnen påverkas av konflikter? 
 
Hur hanterar du konfliktsituationer mellan barnen? 
Hur hanterar barnen sina konflikter? 
Vilken metod använder du vid konflikthantering? 
Har ni i arbetslaget enats om någon speciell strategi kring barns konflikthantering? 
Hur följer ni i arbetslaget upp arbetet med barns konflikter? 
 

 


