
 
 
 
 
 

 
 
 

Lärare om konflikthantering  
i skola och förskola 

 
”Det lämnas ett ganska stort ansvar till barnen att de själva ska lösa sina 

konflikter” 

 
 

Författare: 
Torild Zetterberg 
Jeanette Pettersson 
 
 
 
 
 
 
 

Akademin för utbildning, kultur och 
kommunikation 
Pedagogik 
Examensarbete i lärarutbildningen 
Grundnivå 
15 hp 

Handledare: Gunilla Granath 
 
Examinator: Dan Andersson  
 
Termin    Höst                                      År 2011 
 

  

 



 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
__________________________________________________________ 
 
 
Torild Zetterberg 
Jeanette Pettersson 
 
Lärare om konflikter i förskola och skola - 
 
”Det lämnas ett ganska stort ansvar till barnen att  
de själva ska lösa sina konflikter” 
 
 
År 2012 Antal sidor: 25 
__________________________________________________________ 
 
 
Syftet med studien var att undersöka hur lärare beskriver konflikter och 
konflikthantering i barngruppen på förskolan och i förskoleklass samt om 
lärarna har några förebyggande strategier för att hantera konflikter i sitt 
dagliga arbete. Det är en kvalitativ studie där enkäter har besvarats av 
lärare i två olika kommuner och sedan använts i vår 
datainsamlingsmetod. Vår litteraturdel bygger på tidigare forskning och 
läroplaner gällande konflikter och konflikthantering. Resultatet visade att 
konfliktsituationer bland annat uppstår i trånga utrymmen, vid 
förflyttningar och i den fria leken när vuxna ej är närvarande. Resultatet 
visade även att det är stora barngrupper vilket leder att barnen ofta får 
lösa sina konflikter själva. Vår slutsats är att lärarna använder sig av olika 
metoder för att förebygga konflikter. Konflikter och konflikthantering är 
en naturlig del i verksamheten och kan utveckla både barn och lärare 
positivt om konflikterna hanteras konstruktivt. 
__________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Konflikt, konflikthanteringsmetoder, förhållningsätt, kommunikation, 
stora barngrupper



 3  

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning     s 4 
1.1 Syfte      s.4 
1.2 Forskningsfrågor     s.4 
 
2. Litteratur     s 5 
2.1 Vad säger läroplanerna?    s. 5 
2.2 Skolan – en social arena    s. 5 
2.3 Konflikthantering     s. 6 
2.4 Syn på barn och det kompetenta barnet   s. 7 
2.5 Kommunikation      s. 8 

2.6 Empati      s. 9 
2.7 Miljö      s. 9 
2.8 Lekens betydelse     s. 10 
2.9 Konflikthanteringsmetoder    s. 10 

 
3. Metod      s. 12 
3.1 Datainsamlingsmetod    s. 12 
3.2 Urval      s. 12 
3.3 Databearbetning och analysmetoder   s. 13 
3.4 Etiska ställningstaganden    s. 13 
 
4. Resultat     s. 13 
4.1 Resultatpresentation av enkäter    s. 13 
 
5. Resultatanalys     s. 16 
5.1 Rumsliga orsaker     s. 16 
5.2 Medling vid konflikt     s. 17 
5.3 Exkludering som grund för konflikt   s. 18 
5.4 Positiva och negativa aspekter med konflikter   s. 18 
5.5 Arbetslagets förhållningssätt    s. 19 
5.6 Konflikthanteringsmetoder    s. 20 
 
6. Diskussion     s. 21 
6.1 Metoddiskussion     s. 21 
6.2 Resultatdiskussion     s. 22 
6.3 Slutsatser     s.24 
6.4 Förslag på vidare forskning    s. 24 
 
7. Referenser     s. 25 
 
Bilaga 1 
Bilaga 2 



 4  

 

1. Inledning 
 
Vi ser att konflikter tillhör vardagen och är en naturlig del i människans utveckling. 
Konflikter upptar en stor del av det ansvar som en lärare har i förskola/förskoleklass, 
trots detta kan det vara svårt att veta hur man som lärare ska förhålla sig till 
konflikter, samt hur de bör hanteras för att man ska behålla glädjen i arbetet. 
 
Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus och betyder 
sammanstötning eller motsättning (Thornberg, 2006). Konflikt är en interaktion 
mellan två eller flera personer som motsätter sig varandra genom känslor, handlingar 
eller ord (Thornberg, 2006). Hakvoort (2010) skiljer mellan destruktiva och 
konstruktiva konflikter. En konflikt i sig är neutral men blir destruktiv eller 
konstruktiv beroende på hur man hanterar den. Att hantera och möta konflikter 
konstruktivt är något man måste lära sig, det krävs specifik kunskap och träning.  
Under vår utbildning har vi reflekterat runt olika etiska dilemman i teori och praktik 
och därmed har vår förståelse för hur viktigt det är att förebygga och hantera 
konflikter väckts. Lärarnas förhållningssätt i det vardagliga samspelet är en 
förutsättning i arbetet med konflikthantering. Det är viktigt som lärare att leva som vi 
lär, barn gör som vi gör och inte som vi säger (Öhman 1996). Om vi inte har det 
förhållningssättet så blir det svårt att lyckas med konflikthanteringen i barngruppen 
(Utas Carlsson, 2001). Vi kan se vilka svårigheter det är i att hantera vissa konflikter 
och vi känner oss osäkra på hur vi kan lösa konflikterna på ett positivt sätt. För att få 
tips och idéer på hur vi kan förebygga och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt 
så har vi valt att göra denna studie. Resultatet av denna studie ser vi som viktig i vår 
kommande yrkesroll som lärare för att få en bredare kunskap om konflikter och 
konflikthantering. Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod, där några 
lärare har beskrivit hur deras arbete och förhållningssätt visar sig i verksamhetens 
konfliktsituationer. Vårt intresse för detta ämne är en förberedelse inför den 
kommande yrkesrollen som lärare i förskola/skola. 
 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka lärares uppfattning av konflikter och konflikthantering i 
barngruppen på förskolan och i förskoleklass samt om lärarna har några 
förebyggande strategier för att hantera konflikter i sitt dagliga arbete. 
 

1.2 Forskningsfrågor 
 
När uppstår de flesta konflikterna bland barnen? 

 

Hur beskriver lärare positiva och negativa aspekter i en konflikt? 

 

Vilka metoder används vid konflikthantering i förskola/förskoleklass? 
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2. Litteratur 

I denna del beskriver vi tidigare forskning som knyter an till våra forskningsfrågor 

och syfte. 

 
2.1 Vad säger läroplanerna? 
I läroplanen för skolan (LGR 11, Utbildningsdepartementet, 2011) står det under 
normer och värden att skolan har som mål att varje elev ska kunna leva sig in i och 
förstå andra människors situation och respektera andra människors egenvärde. Vi 
som arbetar inom skolan ska aktivt motverka diskriminerande och kränkande 
behandling av den enskilda individen eller gruppen, samt i det vardagliga arbetet visa 
respekt för den enskilda individen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. 
Skolans uppdrag är att främja elevers allsidiga och personliga utveckling till aktiva, 
ansvarskännande och kompetenta medborgare. Skolan ska även främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningstaganden. 
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010, Utbildningsdepartementet, 2011) 
belyser även att det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten uttrycks i 
värdegrunden. Hänsyn till andra människor och omsorg liksom jämställdhet och 
rättvisa, samt egna och andras rättigheter ska synliggöras och lyftas fram i 
verksamheten. Etiska värden och normer kan barn främst tillägna sig genom 
konkreta upplevelser. Vuxna är viktiga som förebilder då vuxnas förhållningssätt 
påverkar barns förståelse och respekt för de skyldigheter och rättigheter som gäller i 
ett demokratiskt samhälle. Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin 
förmåga att ta ställning till, upptäcka och reflektera över olika etiska dilemman och 
livsfrågor i sin vardag. Det står även att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och tillsammans med andra i grupp, att lära 
sig att hantera konflikter och förstå skyldigheter och rättigheter samt att ta ansvar för 
gemensamma regler. I Läroplanerna (Lpfö 98 reviderad 2010, 
Utbildningsdepartementet 2011) står det att lärare ansvarar för att arbetet i barn 
gruppen utförs så att barnen får stimuleras i sitt språk och i sin 
kommunikationsutveckling samt i sin sociala utveckling. Läroplanen för förskolan 
(Lpfö 98 reviderad 2010, Utbildningsdepartementet 2011) skriver att förskolan ska 
främja lärande vilket förutsätter att arbetslaget aktivt diskuterar innebörden i 
begreppen kunskap och lärande. 
 
2.2 Skolan – en social arena 
Bliding (2004) skriver att skolan är en komplex vardagstillvaro. Barn och vuxna möts 
i olika sociala sammanhang i skolan och förväntas kunna hantera relationer och 
samspela med varandra under en lång tid. Det uppstår konflikter, vänskap, 
fientlighet och kärlek och här finns människor som är lika och olika. En sådan tillvaro 
kräver självklart mycket engagemang och arbete av de som medverkar det vill säga 
vuxna och barn. I stora grupper är det svårt att skapa nära relationer med alla och i 
och med det blir det nödvändigt att dela upp, sortera och arbeta för att etablera goda 
relationer. Det innebär att barn bryter upp och avslutar relationer med vissa specifika 
barn och utesluter och markerar avstånd till andra. Att utesluta andra barn från 
aktiviteter är en naturlig del i barns arbete med vänskapsrelationer. Vänskap betyder 
att gemensamt skapa aktiviteter i olika sammanhang och samtidigt skydda 
aktiviteten från intrång av andra (Bliding, 2004). 
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2.3 Konflikthantering 
Granath (2010) skriver att i grunden finns det ingen kultur, varken på högskolor eller 
på skolor, som säger att det är okej med konflikter. Det finns skolor där det råder en 
snällhetskultur, det vill säga att det finns en norm som säger att man ska vara snäll 
och inte bråka med varandra. Det normala baseras på att man ska vara kontrollerad, 
det vill säga att inte vara arg eller gråta, nivån ska helst vara behaglig. När 
konflikterna eskalerar finns det risk att människor blir ledsna och sårade, men 
författaren frågar sig vad det är som är så farligt? Vad är meningen med livet om det 
aldrig får vara berörande eller farligt. Vad betyder det i förlängningen för vårt 
demokratiska samhälle om människor inte får öva sig på att diskutera, formulera sig 
och närma sig sina egna och andras motiv. Vad blir konsekvenserna av att aldrig eller 
sällan öva sig i att vara arg på ett vettigt sätt? En konflikt kan vara omtumlande och 
jobbigt när den händer men vinsten kan vara att man kunnat pröva varandra och 
även komma varandra närmare. Vi är olika men kan ändå hålla ihop och leva 
tillsammans. 
 
Genom att arbeta konstruktivt med konflikter ökar barnens förmåga att hantera och 
lösa konflikter på egen hand. Dessutom resulterar det i en ökad respekt och tillit till 
varandra (Thornberg, 2006). Författaren skriver vidare om vikten av att lärarna 
känner till bakgrunden till barnens beteende i en konflikt. Med den kunskapen kan 
läraren få en förståelse för varför vissa barn oftare än andra hamnar i destruktiva 
konflikter och även stödja barnens utveckling gällande social kompetens. Det är 
viktigt att lärarna inte bara hjälper barnen att lösa konflikter konstruktivt utan även 
ser till att konflikten blir ett lärandetillfälle. När barnen får möjlighet att lära sig 
något av de konflikter som de varit inblandade i får de en möjlighet att hantera 
konflikter bättre nästa gång. Thornberg (2006) anser att det finns lärare som vill 
hantera konflikter snabbt och komma till ett avslut där barnen får säga förlåt. Detta 
sätt att hantera konflikter får motsatt effekt då konflikter inte löser sig genom att bara 
säga förlåt, eftersom de känslor som barnen har inom sig kvarstår. Detta leder även 
till att barnen får svårt att utveckla en kompetens för att konstruktivt hantera 
konflikter. 
 
Thornberg (2006) menar att det är viktigt att lärarna är mottagliga och reflekterande 
över barnens upplevelser och känslor i olika konfliktsituationer. Läraren som 
medlare bör låta barnen få lugna ner sig innan konflikten kan redas ut. Öhman 
(2008) skriver att det finns många lärare som vid konflikter, gränsöverträdelser och 
kränkningar inom barngruppen möter barnen på ett fantastiskt sätt med ett öppet 
sinne och respektfullt. Men vissa lärare känner sig osäkra i yrkesrollen och 
otillräckliga för att klara av svåra situationer. Öhman (2008) belyser vikten av att 
lärare bör reflektera med ett öppet sinne över till exempel: Vad var det som hände? 
Vad var det barnet försökte förmedla? Vad hade jag kunnat göra i stället? Genom att 
reflektera över detta utvecklar läraren sin relationella yrkeskompetens. 
 
I många fall är barngruppen stor och många krav ska tillgodoses vilket kan leda till 
stressproblem. Läraren kan känna sig otillräcklig och har svårt att se till det bästa för 
barnen vilket kan leda till en sämre kommunikation mellan barn och lärare. Detta 
kan smitta av sig på barnen vilket bidrar till ett tråkigt klimat. En hög stressfaktor 
kan även leda till att barnen upplever frustration och otillfredsställelse i gruppen så 
att de börja kränka varandra. Ett lägre tempo, mindre grupper och 
utomhuspedagogik är att föredra för att sänka stressnivån skriver Öhman (2008). 
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Ellmin (2008) skriver om när lärare blir engagerade och går in i en konflikt så har det 
redan hänt en del. På ytan kan konflikten kännas enkel men ofta så är den inte det 
och de kan kanske ha svårt att själva klara sig ur den. Konfliktarbete kräver tydlighet 
hos den som vill ha hjälp och den som åtar sig att hjälpa till. Det är svårt för en 
utomstående att lösa någon annans konflikt, men kan ge de inblandade stöd, råd, och 
hjälp att bättre hantera och förstå konflikten menar Ellmin (2008). 
 
Öhman (2008) beskriver de svar som den danske forskaren Eric Sigsgaard fick från 
förskolebarn i sin undersökning om hur barn uppfattar vuxna när de blir 
tillrättavisade. Barnen i undersökningen svarade att de ville att vuxna skulle ”säga det 
bara vanligt” och ”säga det i enrum”. Öhman (2008) skriver vidare att det är skillnad 
på att visa barn till rätta och tillrättavisa dem. Lärare har ofta ett moraliserande sätt 
när de tillrättavisar barn. När lärare skäller och tillrättavisar barnen kan dessa få en 
känsla av att den goda relationen mellan dem bryts. Det är i alla lägen lärarens ansvar 
att återuppta relationen och se till att det blir bra igen. Läraren måste kunna behålla 
sitt lugn och ta ansvar för sina känslor vilket då gör det lättare att se det stöd som 
barnet behöver för att inte kränka andra. 
 
2.4 Syn på barn och det kompetenta barnet 
Att betrakta barn som kompetenta innebär att ha en barnsyn där man väljer att 
fokusera på de kompetenser ett barn har istället för att se barnets brister (Olofsson 
2010). Man lyssnar med nyfikenhet och intresse på vad barnet har att säga och ser 
även barnen som starka individer med inte bara behov utan även rättigheter. Genom 
att se barnen som kompetenta har man även en tilltro till barnens egen förmåga att 
utföra saker och bemöter dem med välvilja då de vill prova på någonting själva. Om 
ett barn misslyckas med något är det lärarens uppdrag att uppmuntra och peppa 
barnet att vilja prova igen. Även Bjervås (2003) belyser att synen på barn, kunskap, 
lärande samt den pedagogiska miljön är viktiga byggstenar för samspelet mellan 
läraren och det kompetenta barnet. Som lärare är det viktigt att reflektera kring sin 
syn på kunskap och lärande för att se vilket lärande som är möjligt i barngruppen. 
Om man som lärare ser kunskap som något som kan användas för att lösa problem i 
de vardagliga situationerna och samtidigt skapar pedagogiska och konkreta 
sammanhang så kan lärare genom detta skapa en arena för det kompetenta barnet 
(Bjervås, 2003). 
 
Arnér och Tellgren (2006) skiljer mellan begreppen barnperspektiv och barnets 
perspektiv. När man talar om ett barnperspektiv handlar det om hur vuxna ser på 
barns situation och begrepp som barn i centrum, barns bästa eller barns rätt brukar 
användas. Då man talar om barns perspektiv är det barnens egna föreställningar om 
sina liv det handlar om. Här handlar det om att se med barns ögon ur deras egen 
synvinkel. Att det är skillnad på dessa begrepp blir tydligt när de vuxna tar sig tid och 
samtalar med och verkligen lyssnar på vad barn säger. Genom dessa samtal gynnas 
möjligheten att verkligen förstå barns perspektiv. Något som kommer att visa sig är 
att barns perspektiv kan se olika ut beroende på de olika villkor och erfarenheter ett 
barn har.  Om vuxna är uppmärksamma på barn och visar ett genuint intresse för vad 
barnen har att säga så hjälper det barns möjligheter att skapa egna åsikter. Att låta 
barn komma till tals och få bli lyssnade på handlar om en demokratisk process. 
Genom att barnen har tidigare erfarenheter av att bli lyssnade på, bli tagna på allvar 
och få göra sina röster hörda kan de sedan lyssna på andra, ta andra på allvar och låta 
andra göra sina röster hörda. 
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För att som lärare kunna närma sig barns perspektiv är det nödvändigt att läraren 
kan granska sig själv och allt det som hon ser som givet (Öhman 2008). Det är först 
då det blir möjligt för läraren att se hur hon själv samspelar tillsammans med barnen. 
Maltén (1998) skriver att inom skolans värld är det lärarens människosyn som 
genomsyras i mötet med barnen.  Barnens kunskapsinhämtning och utveckling är 
påverkad av lärarens val och undervisningsstrategi. Det är viktigt att lärarna klargör 
sin syn på människor i allmänhet och speciellt sin barnsyn, då barnens självbild och 
självtillit påverkas av det. 
 
Papé (2001) beskriver begreppet social kompetens som handlar om de färdigheter, 
kunskaper, motivation och värderingar som behövs för att kunna samspela med 
andra människor. Social kompetens innebär med andra ord konsten att kunna umgås 
med andra. Papé anser vidare att det är många av oss i vårt samhälle idag som inte 
behärskar konsten så väl. Författaren ser också tendenser till att vi får ett alltmer 
antisocialt beteende i vårt samhälle och ser att det är vi vuxna som måste ta på oss 
det ansvaret. Barn i dag upplever en vardag som är närapå fri från vuxnas närvaro 
och deltagande. Barn är kompetenta men är de kompetenta nog att skapa egna regler 
och styra sina liv. Barn ska lära sig att ta konsekvensen av sitt handlande, men det 
måste finnas någon till hands som lär dem det. 
 
2.5 Kommunikation 
Det är bättre att tala om konfliktsituationer än konflikt, eftersom allt som människor 
gör, görs i konkreta situationer. Det är utifrån den konkreta situationen som vi 
hanterar konflikten. Det är det konkreta handlandet tillsammans med 
problemlösning som gör att vi utvecklar förmågan att hantera konflikter konstruktivt. 
Att sätta ord på egna känslor, tankar och med ord kunna bekräfta det som andra 
tycker och tänker, är en viktig förmåga (Ellmin, 2008). En konflikt blir konstruktiv 
om de som är inblandade tar ansvar för situationen och respekterar varandras 
åsikter. Detta leder till en öppen och trovärdig kommunikation mellan dem. För att 
konflikten ska bli konstruktiv så måste de inblandade se konflikten som ett 
gemensamt problem som man vill lösa tillsammans. För att lösa konflikten 
tillsammans måste de förstå varandras referensramar och ta till sig varandras 
perspektiv. Konstruktiv konflikthantering handlar om att söka efter en så vid, förenad 
referensram som möjligt (Ellmin, 2008). Även språket i alla dess former: kroppsligt, 
muntligt eller skriftligt är grunden för en konstruktiv konfliktlösning. För att få en 
konstruktiv konfliktlösning krävs att man ska kunna uttrycka vad man tycker och 
tänker, vara en aktiv lyssnare, våga fråga och bekräfta och att känna sig trygg (Ellmin 
2008) 
 
Wahlström (1996) skriver att lyssnandet är viktigt för att förstå andra. När konflikter 
ska hanteras spelar lyssnandet också en stor roll genom att låta den andra få utlopp 
för sina känslor som till exempel oro, förtvivlan, rädsla, ilska och bitterhet. I 
konfliktens hetta kan det vara svårt att lyssna och hitta lösningar på problemen. Om 
barnet som befinner sig i en konflikt får berätta om de känslor det känner och att 
någon utan att moralisera vill lyssna, finns det möjlighet att gå vidare och närma sig 
en lösning. När man får uppleva tillfredsställelsen av att få prata till punkt är det 
också lättare att lyssna på andra. 
 
Samspel och kommunikation är grunden för all mänsklig samvaro, hur vi 
kommunicerar i ord, med kroppen eller i text påverkar relationerna som vi skapar. 
Det är med språket som vi kan formulera våra föreställningar, tankar och förklaringar 
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för oss själva och andra. Språket bygger en bro till verkligheten och möjliggör 
reflektion. Genom språket kan vi tydliggöra, förändra och spegla egna och andras 
handlingar. I en konfliktsituation är det samtalet mycket betydelsefullt eftersom den 
påverkar de relationer som vi skapar. Ellmin (2008) skriver vidare att språket ger 
möjligheter till att beskriva vad du tänker och känner, för att kunna påverka sin 

situation. Enligt Ellmin (2008) så är språket och kommunikation den första 
baskunskapen och den andra baskunskapen är konflikthantering. 
 
2.6 Empati 
När barn inte lyssnar på läraren kan det tyckas som att det handlar om respektlöshet 
från barnens sida och att det finns brister i barnens fostran. Men ofta är det lärarens 
auktoritet som brister. Fastnar läraren i tjat och tillrättavisningar som inte leder 
något vart förvärras problemen som lätt blir en ond cirkel. En grundförutsättning för 
att lyckas är att det skapas en tillitsfull och bra relation mellan barn och lärare. Det är 
även viktigt att läraren är medveten om vad man kommunicerar till barnen genom 
ord och handling, enligt Öhman (2009). Öhman (1996) beskriver begreppet empati 
som en förmåga att kunna leva sig in i en annan människas situation och förstå hur 
den har det. Empati är en medfödd förmåga men det är de vuxna i barnens 
omgivning som utvecklar eller bromsar den empatiska förmågan. Allt vuxna gör och 
säger påverkar barnen. Papé (2001) anser att empati är en egenskap som behöver 
vårdas och tas om hand. Forskning visar att barns sociala utveckling inte, som man 
tidigare trott, är beroende av ålder och mognad. Det är trygga och nära relationer och 
den erfarenhet som man gör i samspelssituationer som har betydelse för utvecklingen 
hos barnen. När omgivningen reagerar och bekräftar barnens positiva handlingar 
motiveras barnen att uppträda empatiskt. Öhman (1996) skriver att empatisk 
förmåga är en förutsättning för att kunna hantera konflikter konstruktivt. Genom att 
kunna förstå hur den andra tänker kan man lättare hantera olikheter och 
konfliktsituationer. Genom att barn får uppleva att alla känslor är naturliga och 
tillåtna lägger det grunden för en förståelse att alla människors behov är lika på 
insidan men man kan uttrycka sig olika. Barnen behöver även förstå att det finns 
normer för hur man uttrycker sina känslor så man ej skadar sig själv eller andra. 
 
2.7 Miljö 
Den inre och den yttre skolmiljön har betydelse för uppkomsten av konflikter. Den 
yttre miljön är inte alltid utformad så att den inbjuder eleverna en rast med 
meningsfullt innehåll, även om det finns många bra skolgårdar också. Trista 
skolgårdar kan bädda för mobbningstendenser om man har tråkigt och kan vara 
anonym. Många konflikter som sker på skolgården tas sedan med in i klassrummet 
(Ellmin, 2008). Några andra faktorer som kan orsaka konflikter i den fysiska miljön 
är samspelet mellan människor som ska vistas på en begränsad yta. Mängden barn på 
en mycket begränsad yta i trånga klassrum, konkurrens om utrymmen för lek, spel 
med mera och bristen på vuxna som ser vad som sker, kan leda till konfliktsituationer 
(Ellmin, 2008). 
 
Ett barn kan inte på samma sätt som en vuxen bearbeta sina konflikter med 
intellektets hjälp. För barn kan det vara svårt att se om de är i konflikt med sig själva 
eller med sin närmaste omgivning som exempelvis miljön i skolan. Vuxna har olika 
synsätt på hur konflikter och hur de ska hanteras. Vuxna måste vara medvetna om 
teorier och antaganden om det egna sättet att se på barns utveckling (Ellmin, 2008). 
Här belyser Lenz Taguchi (1997) hur viktigt det är att i verksamheten använda sig av 
pedagogisk dokumentation vilket synliggör den pedagogiska miljön för lärarna: 
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exempelvis lärarens förhållningssätt, barnsyn och synen på varandra som lärare. 
Dokumentationen bör sedan ligga som grund för utvärdering och reflektioner. 
Genom dokumentationen får vi möjlighet att se barnen på nytt om och om igen. 
 
2.8 Lekens betydelse 
Sommer (2005) beskriver samvarokompetens som förmågan att ingå i relationer med 
andra och kunna ta hänsyn till deras önskningar och perspektiv samtidigt som man 
kan markera sig själv som person i relationen. Författaren belyser att i barngrupp 
krävs en rad olika färdigheter för att kunna delta i gemenskapen. Barn som inte kan 
samarbeta eller inte känner till spelreglerna i leken nekas direkt att vara med. De 
barn som förmår att leva sig in leken självständigt och socialt med anpassade initiativ 
i leken är de barn som också är populära lekkamrater. Barngruppen fungerar som en 
betydelsefull simulator för att träna den kommunikativa och sociala 
kompetensutvecklingen. 
 
Lillemyr (2002) skriver att leken är viktig för den pedagogiska verksamheten där 
man kan se att barn får erfarenheter genom leken. Barn lär och upplever en mängd 
saker genom leken. De utforskar, prövar och använder fantasin till att utveckla 
självtillit och lära känna sig själva. Leken är även viktigt för barnens utveckling och 
socialisation genom exempelvis konflikthantering då till exempel ett barn tar en 
leksak från ett annat barn. 
 
Papés (2001) observationer på en förskola visar att vissa barn behöver stöd för att 
kunna delta i den fria leken som är en betydelsefull arena för lärande. När barn 
hamnar utanför en lek kan vuxna inte bara passivt titta på utan behöver hjälpa barnet 
genom att till exempel leka in barnet i den pågående leken. Men i det ögonblick som 
en vuxen går in i leken och styr i den är det inte längre en lek på barnens villkor. 
Författaren anser att när man som vuxen går in i barns lek blir det på den vuxnes 
villkor. Även Lillemyr (2002) skriver om de regler barn skapar under den fria leken 
kan göra att de avgränsar sig mot andra barn. Ofta kan barn lösa sådana konflikter 
själva men det är bra om den vuxne kan stötta vid behov. Om ett barn sällan får vara 
med i leken så kan en vuxen som barnen har förtroende för, bidra till att barnet får 
vara med. För att förhindra att barnen känner att leken störs av lärarens syften bör 
läraren vara uppmärksam och ha stor försiktighet när man vill leka in ett barn. En av 
lärarens främsta uppgifter är att hjälpa de barn som inte hittar kompisar att få 
komma in i sociala relationer med andra barn. Aukrust och Rydland (2008) beskriver 
att barn med svenska som andraspråk kan ha svårt att ta initiativ och bygga vidare på 
en lek då de saknar de språkliga kompetenser som krävs för att få delta i den 
gemensamma leken. Här kan läraren stödja genom att sätta samman lekgrupper, 
hjälpa barnen i planeringen och upplägget i leken för att ge barnen en förförståelse 
om vad leken handlar om, vilket bidrar till en positiv lekmiljö. 
 
2.9 Konflikthanteringsmetoder 
Ellmin (2008) belyser att desto större kännedom en lärare har om olika 
konflikthanteringsmetoder desto lättare kan de urskilja och ta till sig det som de 
tycker är bra. Studier har visat att vissa konflikthanteringsmetoder som lärare 
använder sig av i förebyggande syfte är sedan svårt att tillämpa för barnen under 
verkliga konfliktsituationer. 
 
Lärare är förebilder för barnen vilket gör att det är av stor betydelse att man lever 
som man lär. Har alla lärare i barngruppen samma förhållningssätt och är goda 
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förebilder är det lättare att åstadkomma en förändring än om alla drar åt olika håll. 
Det är av stort värde att förstå och medvetet använda inlärning genom förebilder för 
att gynna ett positivt konflikthanteringsarbete (Utas Carlsson, 2001). 
 
Öhman (2008) beskriver betydelsen av att förstärka och uppmuntra det som är 
positivt och fungerar i barngruppen. När barnen får uppskattning och stöd i att 
hantera svåra känslor och konflikter kan de få verktyg för hur de ska förhålla sig till 
dessa. Läraren kan beskriva barnets handlingar positivt genom att till exempel säga: 
Du klarade att klä på dig utan att bli arg. Genom detta förhållningssätt kan man tysta 
den kritiska inre rösten och låta en positiv inre röst ta större plats. 
 
Frelin (2006) relaterar till en intervju som hon gjort med en lärare om 
konflikthantering. Läraren belyser att det är viktigt att vara en förebild och att lösa 
alla konflikter, även små. Hon har sett att elever lär sig ett mönster för 
konfliktlösning som sedan kan användas även i större konflikter. Det är viktigt att 
inte döma någon på förhand utan lyssna på de inblandades motiv och handlingar. 
Även Edman Ståhl (1999) ser att alltför många barn blir dömda på förhand och 
speciellt barn som har utsetts som ”syndabockar”. Hon menar att lärarnas attityder 
och förväntningar på barnen påverkar dem positivt eller negativt. Edman Ståhl 
(1999) belyser två grundförutsättningar för att barn ska kunna lösa konflikter på egen 
hand. Den första förutsättningen är att vuxna tror på barnen och deras förmåga att 
utvecklas. Den andra förutsättningen är att vuxna ger dem redskapen. Utas Carlsson 
(2001) beskriver ett konflikthanteringsprogram där fokus ligger på barnens egen 
medvetenhet.  Syftet är att medvetandegöra barnen om de olika val och möjligheter 
de har vid en konflikt. Viktigt är också att hjälpa barnen att utveckla förmågor att 
göra dessa val. Barnen ska uppmuntras att känna respekt för sin egen och andras 
kulturella bakgrund. 
 
Olofsson (2010) ser konflikter och konfliktlösning som utvecklande och lärorika för 
barngruppen och anser att hon i sin medlande roll som lärare måste förhålla sig 
neutral till de inblandade parterna. De akuta konflikterna, anser Olofsson, löser man 
bäst i mindre grupper med de närmast berörda. Hon ser det som betydelsefullt att 
inte ta upp konflikter med enskilda barn i samlingen då det kan upplevas som ett 
personangrepp och att bli utpekad i grupp kan skapa en känsla av utsatthet. I stor 
grupp som i samlingen kan det däremot vara effektivt att använda barngruppen för 
att komma överrens om och formulera allmänna regler och normer. Genom att 
barnen själva varit delaktiga i att skapa reglerna känner de även större ansvar för att 
de efterlevs. God konfliktlösning har ett stort pedagogiskt värde och ger barnen 
viktiga kunskaper i det sociala samspelet. 
 
Edling (1997) beskriver kompissamtalet som ett regelbundet forum för 
konfliktlösning. Enligt ett utarbetat system sätter sig barnen i en ring regelbundet till 
exempel en gång i veckan och reder ut sina konflikter. En lärare leder sedan 
kompissamtalet. Denna metod ger eleverna en modell att lösa konflikter genom ord 
istället för med tystnad eller våld. Kompissamtal förebygger mobbning, ger övning i 
empati och att lyssna på varandra och tala inför sina kamrater. I kompissamtalet 
tydliggörs elevernas roll i det sociala samspelet, man delar inte ut straff utan betonar 
det positiva i att ta ansvar för en negativ handling och förstå vad den orsakat. Men 
med en omedveten lärare kan kompissamtalet urarta till ett förtryckarinstrument. 
 



 12  

 

Öhman (2008) skriver om den svarta pedagogiken som i vissa fall används på 
förskolor och skolor som innebär att lärarna utesluter de barn som trotsar genom att 
sätta dem i tillfällig karantän på exempelvis en bortvänd stol. Förespråkarna för 
denna pedagogik anser att relationen mellan vuxna och barn snabbt förbättrats 
genom att bråken blivit färre och barnen blir lättare att hantera. Öhman (2009) anser 
vidare att barn i dessa situationer blir kränkta och övergivna eftersom att barnen inte 
får bearbeta sina känslor. Fysisk uteslutning ur gruppen leder till främlingskap, 
ensamhet och isolering. 
 

3. Metod 
Under den här rubriken kommer vi att beskriva vilken undersökningsmetod vi har 
valt att använda oss av i vår studie, de etiska ställningstaganden som vi har tagit 
hänsyn till, hur urvalet av undersökningspersoner gjorts samt hur vi samlat in data 
och bearbetat den. 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
Stukát (2005) beskriver skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ undersökning.  
I en kvantitativ undersökning har forskaren samlat in ett stort antal fakta för att 
sedan analysera dem där syftet är att hitta mönster som är generellt gällande för alla 
människor. I en kvalitativ undersökning är huvuduppgiften att tolka och förstå de 
resultat som framkommer, man vill karaktärisera och gestalta något. 
 
Denscombe (2009) skriver att som forskare är det viktigt att tänka igenom vilken 
datainsamlingsmetod som passar bäst för studiens syfte. I vår studie har vi använt 
oss av kvalitativ metod då vi anser att det passar vårt syfte bäst. För att få den 
information vi söker för vår studie tänkte vi att lärare i förskola och förskoleklass 
skulle svara på våra frågor angående konflikthantering. Den främsta orsaken till att vi 
har valt att skicka ut intervjufrågor i enkätform är att lärare idag har svårt att avsätta 
tid för intervjuer. Vi ville att de skulle få möjlighet att i lugn och ro få läsa och 
bearbeta frågorna vid tillfällen som passar dem. 
 
Innan vi skickade ut enkäten gjorde vi en pilotstudie på en förskola för att se om 
frågorna täckte vårt syfte med studien. Av de svar vi fick tillbaka bedömde vi att 
frågorna fyllde sin funktion och vi beslutade att använda dem. Vi lämnade ut 18 
enkäter till två olika förskolor och till tre förskoleklasser. Vi fick tillbaka 12 svar och 
anser inte att bortfallet kommer att påverka vårt resultat. I studien har vi tagit hänsyn 
till de forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
3.2 Urval 
De personer vi har valt att svara på våra enkäter är verksamma lärare på olika 
förskolor och skolor. För att komma i kontakt med lärarna använde vi oss av ett 
bekvämlighetsurval då vi ansåg att fler skulle svara på våra enkätfrågor om 
personerna i fråga har en relation till oss samt att det låg geografiskt nära. Stukát 
(2005) beskriver att beklämlighetsurvalet kan innebära att man tar de 
undersökningspersoner som är lättast att få tag på. Men risken med detta urval är att 
undersökningsgruppen inte blir så bred. 
 
Vi har lämnat enkäterna i två olika kommuner på skolor och förskolor för att få en 
bild av hur de arbetar med olika konflikthanteringsmetoder. Vi har lämnat våra 
enkätfrågor till 18 kvinnor, varav åtta i förskoleklass och tio i förskolan. Vi fick 
tillbaka sex enkäter från förskoleklassen och sex från förskolan. 
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3.3 Databearbetning och analysmetoder 

När vi samlade in våra enkäter berättade många av lärarna för oss att de tyckte att 
enkätfrågorna fick dem att reflektera och diskutera konflikter i arbetslaget vilket de 
såg som positivt. Lärarna tyckte också det var bra för då fick de verkligen tänka till 
hur de arbetar med konflikthantering. 
 
När vi skulle sammanställa lärarnas svar på enkäterna, gick vi igenom varje fråga för 
sig och jämförde svaren för att se likheter och skillnader. Därefter kategoriserade vi 
svaren efter de gemensamma tankar lärarna hade runt enkätfrågorna. Efter 
sammanställningen av alla svar kopplade vi svaren till relevant litteratur och 
forskning. 
 
3.4 Etiska ställningstaganden 
I vårt missivbrev (bilaga 1) till de berörda lärarna informerade vi dem om de fyra 
forskningsetiska principerna som man måste ta hänsyn till när man genomför en 
studie enligt Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet innebär att deltagande är 
frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin medverkan. Syftet med 
undersökningen är att få ta del av kunskaper och erfarenheter hos verksamma lärare. 
Det tillkommer inte några efterföljande moment. Samtyckeskravet som innebär att 
det är lärarna själva som bestämmer över sin egen medverkan i undersökningen. 
Konfidentialitetskravet vilket innebär att läraren och den verksamhet läraren arbetar 
på är anonym i vår undersökning och slutligen nyttjandekravet som innebär att de 
uppgifter vi får från lärarna endast får användas i vårt examensarbete. 

 
4. Resultat 
Under den här rubriken kommer vi att sammanställa och tydliggöra vår tolkning av 
lärarnas svar på våra enkätfrågor. 
 
4.1 Resultatpresentation av enkäter 

 
När uppstår de flesta konflikter bland barnen? 
Samtliga lärare var överens om att de flesta konflikter bland barnen uppstår inomhus 
vid trånga utrymmen, till exempel vid lek och påklädning. De var även överens om att 
det ofta sker vid och i förflyttningar mellan olika aktiviteter och i köer. En av lärarna 
säger att ”när vi går i led bråkar de alltid om vem som ska gå först”. Lärarna var även 
eniga om att många konflikter uppstod vid lek när barn ville ha samma saker eller 
inte förstår lekreglerna. En lärare såg att det främst var de yngre barnen som 
hamnade i konflikter då de ej använder det talade språket utan använder sig av det 
fysiska språket.  
 
Tre av lärarna ansåg att konflikter uppstår i den fria leken när inte vuxna finns nära. 
En lärare säger även att det finns stunder på dagen där inte all personal är 
närvarande och hinner se var konflikten startar och då är det svårt att kunna vara en 
bra hjälp.  
 
Några lärare ansåg att konflikter lätt uppstår vid populära utrymmen, som till 
exempel kojor i skogen, populära lekredskap och kompisgungan. En lärare ansåg att 
om något barn tar något utan att fråga så uppstår det ofta konflikter mellan barnen. 
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Två av lärarna säger att det kan uppstå konflikter om några barn bestämmer att ett 
annat barn inte får vara med och när barnen inte kommer överens i rollekar. 
 
Hur agerar du vid bråk om samma leksak? 
På frågan om hur lärarna agerar när barnen bråkar om samma leksak så är alla 
överrens om att de via samtal försöker att reda ut vem som hade den först, annars får 
man turas om. En av lärarna säger att hon brukar ge barnen förslag och alternativ till 
lösning. En lärare säger att hon pratar med barnen om att man måste dela med sig, 
men om det är en ny leksak får de ha den tio minuter var. Två av lärarna säger att om 
barnen inte kan komma överrens så försöker lärarna erbjuda andra alternativ så att 
barnen ska bli nöjda. En annan av lärarna svarade så här: 
 

Stanna upp bråket, eventuellt tar jag leksaken. Samtala om vem som hade 
leksaken, viktigt att båda får säga sin version. Försöker gemensamt 
komma fram till en lösning till exempel att det barnet som hade leksaken 
först får ha den. Att vi bestämmer att vi ska turas om kanske 15 minuter 
var. Kan man inte komma överens om vem som ska börja kan man ola om 
det. Oftast så kommer vi överens men om inte så tar jag leksaken och 
förklarar varför. 
 Förskollärare, 15 år i yrket. 

 
Och en annan lärare svarade så här på samma fråga: 
 

Det är svårt att lösa ibland om man som vuxen inte sett vem som hade 
leksaken först. Men jag försöker få fram vem som började och tar hjälp 
av vår kompisblomma, där barnen varit med och tagit fram 
gemensamma regler, som till exempel, att turas om, och för det mesta 
löser sig konflikten och barnen kommer överens. 
 Förskollärare 2,5 år i yrket 
 

Två lärare svarar att de först håller sig i bakgrunden för att se om barnen själva kan 
komma fram till en lösning, om inte försöker hon genom samtal få dem att samsas. 
 
Ser du några positiva aspekter i konflikter? 
Samtliga lärare är överens om att det finns positiva aspekter i konflikter som till 
exempel att det leder till samtal och att man får träna sig att lösa konflikter inför 
framtiden. Fem av lärarna anser att positiv konflikthantering leder till större förståelse 
och empati för andra. En lärare uttryckte det så här: 
 

Konflikt blir det om barnen säger/uttrycker vad de vill. Vi vill att 
barnen ska göra det och inte göra som andra vill. 
 Förskollärare 15 år i yrket 

 

En av lärarna tycker att man lär sig olika saker genom konflikter som till exempel 
turtagning, fråga om lov och hur man ska vara mot varandra. En lärare tycker att det 
är viktigt att barnen inte blir konflikträdda. Bra att de får träna sig i att lösa konflikter 
istället för att fly eller ”lösa” det genom slagsmål. En av lärarna anser att då man tar 
konflikten på rätt sätt med barnen så att de förstår, tycker hon att det blir en 
utveckling för både vuxna och barn. Och två lärare tycker att det är positivt att barnen 
genom konflikter får träna på att stå för sina åsikter, lära sig sociala spelregler och att 
kunna se olikheter och likheter. En annan lärare säger att det kan vara nyttigt att inte 
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alltid få sin vilja igenom. Två lärare säger att barn genom konflikter kan lära sig se 
problemen ur andras perspektiv. En annan lärare säger att konflikter är en del av 
livet och att barnen därigenom får träna i att se sin del av situationen och växer då i 
förmåga. 
 
Ser du några negativa aspekter i konflikter? 
Tre av lärarna anser att konflikternas negativa aspekter är att de kan påverka hela 
gruppen negativt. De tar tid och kraft av alla. De tar även uppmärksamhet som fler 
barn kunde ha fått del av. En lärare svarar att vissa barn kan uppfattas som 
syndabockar även om de inte har deltagit i leken där konflikten har uppkommit. 
 
En annan lärare anser att i konflikt kan man göra sig illa och lära varandra dåliga 
saker som till exempel mobbning och kränkningar. En annan negativ aspekt anser en 
lärare är att vi vuxna inte ser allt och vi får inte reda på allt som händer. Det är svårt 
för barn som inte kan uttrycka sig på svenska att lösa och förstå konflikter, säger en 
lärare. Det negativa blir om barn aldrig går vidare i sin utveckling och sitt sätt att lösa 
konflikter, anser en annan lärare. 
 
Hur agerar du då barn inte får komma med i en lek? 
Samtliga lärare var överens om att barn som inte fick vara med i lek behöver en vuxen 
som försöker ”leka in” dem i leken, men de ser även att det är viktigt att respektera 
barnens pågående lek. De hade många olika förslag på hur man ska hjälpa barnet 
som har svårt att komma in i lek. Två av lärarna ansåg att det är viktigt att försöka 
höja barnets status genom att exempelvis dra igång någon lek eller spela ett spel som 
andra barn också vill vara med på.  
 
Två lärare önskar att de kunde delta mer i barnens lekar då de ser att det skulle 
behövas om barn har svårt att komma in i en lek. En annan lärare anser att man kan 
hjälpa barnet att hitta andra kamrater att vara med. Två stycken tycker att man kan 
ta upp det på samlingen som ett allmänt problem och diskutera. Två av lärarna säger 
att hon pratar med barnen om hur de skulle känna sig om det var de inte fick vara 
med. Tre stycken anser att man kan dela upp barnen i olika genomtänkta 
gruppkonstellationer och göra något roligt tillsammans. En lärare säger att om de 
stora barnen leker en ”bra” lek och de små barnen kommer och stör så tar de bort de 
små. Två lärare skriver att det är viktigt att se om det alltid är samma barn som inte 
får vara med eller om det är olika barn. 
 
Diskuteras konflikthantering i arbetslaget? 
Tre av lärarna säger att de diskuterar konflikter och situationer ur olika synvinklar 
varje dag i sitt arbetslag. Och de flesta av lärarna anser att de diskuterar 
konflikthantering i sitt arbetslag ganska ofta och vid behov. En lärare uttrycker det så 
här: 

 
Vi känner oss ganska maktlösa ibland med alldeles för stora 
barngrupper i förhållande till vuxna. Det lämnas ett ganska stort 
ansvar till barnen att de själva ska lösa sina konflikter. 
 Förskollärare 21 år i yrket 

 
En av lärarna anser att de behöver prata ihop sig oftare så att de har samma 
strategier vid konflikthantering. Fyra av lärarna svarar att de diskuterar i sitt 
arbetslag hur de kan ändra sina rutiner så att det blir färre konflikter. 
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Och en lärare svarar att man inom ett arbetslag kan ge varandra stöd vid behov och 
det kan finnas olika lösningar, man kan se ett problem på olika sätt. 
 
Jobbar du efter någon metod eller specifikt arbetssätt? 
Vid frågan om lärarna arbetar efter någon metod svarade en lärare så här: 
 

Nej, utan utifrån läroplanen och vår lokala arbetsplan, 
likabehandlingsplan och våra pedagogiska reflektioner/diskussioner. 
Det är ett lärande som pågår även för mig att utvecklas när det 
handlar om konflikthantering. Det behövs mer personal och mindre 
barngrupper för att minska konflikter och kunna lösa dessa på ett bra 
sätt. Vi vuxna måste vara bra förebilder, visa att vi får tycka olika, bli 
arga men inte kränka någon. 
 Förskollärare 2,5 år i yrket 
 

Tre av lärarna använder sig av rollspel för att tydliggöra för barnen och sedan pratar 
de om vad som händer och hur man kan göra istället. Tre lärare pratar om 
kompissamtal, samarbetsövningar, vänskapsteman och kompisbytardagar som 
exempel på metoder på längre och kortare sikt. Kompisbytardagar har som syfte att 
barnen ska leka med andra barn som de inte leker med så ofta. Samtliga lärare skriver 
även att de ofta går ut och leker för att lugna ner barngruppen.  
 
Flera av lärarna använder sig av SET och PUG. SET (Social Emotionell Träning) är en 
metod som innebär att förebygga konflikter genom övningar som till exempel hur man 
är en bra kompis. Metoden innebär även att man bekräftar det positiva och bortser 
från mindre felsteg. Detta går även PUG ut på som metod i lärarnas 
konflikthanteringsarbete. En av lärarna svarar att hon jobbar så att barnen ska känna 
sig trygga utifrån sig själva då det skapar bättre förutsättningar att lösa konflikter. En 
av lärarna säger att de delar upp barnen i två samlingar. Även utomhus väljer de att 
gruppera barnen. En lärare tycker att det är viktigt med ständiga samtal, tydlighet och 
klara regler. En annan lärare säger att hon inte har någon metod utan tycker att varje 
situation är unik och måste hanteras efter detta. 

 
5. Resultatanalys 
I den här delen följer vår analys av resultatet från våra enkäter. 

 
5.1 Rumsliga orsaker 
Det finns många orsaker till att konflikter uppstår. Lokalernas utformning och det 
antal barn och vuxna som ska samsas på samma yta är en stor bidragande orsak 
enligt Ellmin (2008). Konflikter har, enligt lärarna, men även enligt Öhman (2008), 
en tendens att uppstå i stressiga miljöer och situationer som exempelvis trånga 
utrymmen och vid förflyttningar mellan olika aktiviteter. Öhman (2008) skriver att i 
många fall är barngruppen stor och lärarna har många krav på sig vilket kan bidra till 
stressproblem. En hög stressfaktor i arbetslaget kan leda till att barnen upplever 
frustration och otillfredsställelse i gruppen. Lärarna kan känna sig otillräckliga och 
får svårt att se till det bästa för barnen, vilket kan leda till att konflikterna ökar i 
barngruppen. För att få ett lägre tempo och sänka stressnivån i gruppen delar lärarna 
upp barnen i olika samlingar och i utomhuslek. Lärarna har stöd av Öhman (2008) 
som belyser vikten av att dela upp barnen i mindre grupper och att använda sig av 
utomhuspedagogik är att föredra för att sänka stressnivån. 
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Konflikter uppstår även bland barnen om det ej finns en vuxen närvarande i den fria 
leken, berättar två lärare. En lärare uttrycker att då de ibland känner sig maktlösa 
med alldeles för stora barngrupper i förhållande till vuxna gör detta att man tvingas 
lämna ett ganska stort ansvar till barnen att själva lösa sina konflikter. Papé (2001) 
säger att barn idag upplever en vardag som är närapå fri från vuxnas närvaro och 
deltagande. Barn i dag befinner sig i skolans verksamhet en mycket större del av 
dagen än vad barn förr gjorde, eftersom de flesta vuxna arbetar idag. Trots att barn 
befinner sig i verksamheten så stor del av dagen så upplevs det ändå som att barnen 
inte får den bekräftelse och tid med den vuxne som barnet behöver. Skolan är en 
social arena där barn och vuxna möts och förväntas kunna hantera relationer och 
samspela med varandra under en lång tid (Bliding, 2004). Barnen har inte själva valt 
de personer som de ska umgås med under sin skoltid. De kan heller inte påverka den 
miljö som de dagligen befinner sig i. Ellmin (2008) tar upp en viktig aspekt om att 
den inre och yttre skolmiljön även kan ha betydelse för uppkomsten av konflikter. 
Tråkiga skolgårdar kan bädda för konflikter och många av de konflikter som sker på 
skolgården tas sedan med in i klassrummet. 
 
5.2 Medling vid konflikt 
I många konfliktsituationer är det läraren som får agera medlare. I sådana lägen är 
det viktigt att läraren är mottaglig och förmår reflektera över barnens upplevelser och 
känslor (Thornberg 2006). Konflikter har en tendens att uppstå bland barnen vid 
bråk om samma leksak och vid de tillfällena är lärarna i enkäterna överens om att de 
via samtal försöker att reda ut vem som hade den först, annars får man turas om. I 
Läroplanerna (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, reviderad 2011) står det att lärare 
ansvarar för att arbetet i barngruppen utförs så att barnen stimuleras i språk- och 
kommunikationsutveckling samt den sociala utvecklingen.  
 
Lillemyr (2002) bekräftar att leken är viktig för barns utveckling och socialisation. 
Genom leken får barnen träna på bland annat turtagning och det sociala samspelet. 
Ellmin (2008) menar också att konfliktarbete kräver tydlighet hos den som vill ha 
hjälp och den som åtar sig att hjälpa till. Det är svårt för en utomstående att lösa 
någon annans konflikt, men det går att ge de inblandade stöd, råd, och hjälp att 
bättre hantera och förstå konflikten. Arnér och Tellgren (2006) och Wahlström 
(1996) belyser vikten av att se med barns ögon och ur deras synvinkel. Vuxna måste 
ta sig tid och verkligen lyssna på vad barnet säger för att verkligen förstå barnets 
perspektiv. Genom att barn har erfarenhet att bli lyssnade på och att bli tagna på 
allvar, har de lättare att sedan lyssna på vad andra tycker och känner. Det är väldigt 
viktigt att barnen får uppleva att konflikter kan leda till att de får utveckla sin 
förståelse för sig själva och för andra, då detta är grunden i konstruktiv 
konflikthantering.  
 
En lärare svarar att hon först håller sig i bakgrunden för att se om barnen själva kan 
komma fram till en lösning, om inte försöker hon genom samtal få dem att samsas. 
Genom att ha gett barn olika verktyg för att lösa konflikter kan man som lärare 
lättare stå i bakgrunden och se om barnen själva kommer fram till en lösning. 
Thornberg (2006) skriver att det finns lärare som vill få snabba avslut på en konflikt 
och två lärare i enkäterna skriver att de försöker erbjuda barnen andra alternativ då 
barnen inte kommer överens i en konflikt. 
5.3 Exkludering som grund för konflikt 
I verksamheten uppstår både vänskap och konflikter då det är svårt att skapa nära 
relationer med alla. Vänskap innebär att barnen gemensamt skapar aktiviteter i olika 
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sammanhang och samtidigt skyddar de aktiviteten från intrång av andra (Bliding, 
2004). Då barnen värnar om sin gemensamma lek och inte vill att någon ska störa så 
innebär detta att barnen ibland utesluter andra barn från att delta i leken. Samtliga 
lärare var överens om att barn som inte fick vara med i lek behöver en vuxen som 
försöker leka in dem i leken men de ser även att det är viktigt att respektera barnens 
pågående lek. De stora barngrupperna gör dessvärre att lärarna inte kan göra det i 
den utsträckning som de vill. Sommer (2005) belyser att i en barngrupp krävs det en 
rad olika färdigheter för att kunna delta i gemenskapen. Barn som inte kan samarbeta 
och inte känner till lekreglerna nekas att vara med i leken. Lillemyr (2002) skriver att 
om ett barn sällan får vara med i leken, kan en vuxen som barnet har förtroende för, 
bidra till att barnet får vara med.  

 
En lärare ansåg att det är viktigt att se om det alltid är samma barn som inte får vara 
med eller om det är olika barn. En av lärarens främsta uppgifter är att hjälpa de barn 
som inte har någon att leka med att komma in i lek med andra barn. För att förhindra 
att barnen känner att leken störs av lärarens intentioner, bör läraren vara 
uppmärksam och ha stor försiktighet när man vill leka in ett barn. Det är svårt för 
barn som inte kan uttrycka sig på svenska att lösa och förstå konflikter, säger en 
lärare. Aukrust och Rydland (2008) menar att barn med annat modersmål än svenska 
kan stödjas genom att läraren sätter samman lekgrupper, hjälper barnen i planeringen 
och upplägget i leken för att ge barnen en förförståelse om vad leken handlar om. 
Detta bidrar till en positiv lekmiljö. 
 
En lärare uttrycker i enkäten att vissa barn kan uppfattas som syndabockar även om 
de inte deltagit. Frelin (2006) menar att det är viktigt att inte döma någon på förhand 
utan lyssna på de inblandades motiv och handling. Det stämmer överens med vad 
Edman Ståhl (1999) säger att allt för många barn blir dömda på förhand och då 
speciellt de barn som utnämns till ”syndabockar”. 
 
Vuxna är viktiga förebilder då vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 
respekt för de skyldigheter och rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. En 
negativ aspekt anser en lärare är att vi vuxna inte ser allt och vi får inte reda på allt 
som händer. I läroplanerna för skola och förskola (Utbildningsdepartementet, 2011) 
står det uttryckt att de som arbetar inom skola/förskola aktivt ska motverka 
diskriminerande och kränkande behandling av den enskilda individen och gruppen. 
Som lärare för stora barngrupper är det en utmaning men ett måste är att se hur 
barnen behandlar varandra för att kunna motverka diskriminering i barngruppen. 
 
5.4 Positiva och negativa aspekter med konflikter 
Konflikter kan leda till något positivt vilket samtliga lärare är överens om. En av 
lärarna anser, att då man tar konflikten på rätt sätt med barnen så att de förstår, 
leder det till en utveckling för både vuxna och barn. Som lärare får man inte vara 
rädd för att ta tag i en konflikt som uppstår i verksamheten. Det gäller att även som 
vuxen våga ta en konflikt med till exempel en arbetskamrat. En lärare anser att det är 
viktigt att barnen inte blir konflikträdda och att de vågar stå för sina åsikter. Genom 
att lärare visar att det är okej att tycka olika och våga stå för det man tycker så blir 
lärare bra förebilder för barnen. Bra att de får träna sig i att lösa konflikter i stället för 
att fly eller ”lösa” det genom slagsmål. 
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Samtliga lärare är överens om att det finns positiva aspekter i konflikter som 
exempelvis att det leder till samtal och att man får träna sig i att lösa konflikter inför 
framtiden. Thornberg (2006) belyser att det är viktigt att som lärare hjälpa barnen 
att lösa konflikter konstruktivt och även se till att konflikten blir ett lärandetillfälle. 
Enligt Ellmin (2008) ger språket möjlighet att beskriva vad man tänker och känner 
för att på så sätt kunna påverka sin situation. Sommer (2005) poängterar 
barngruppen som betydelsefull för att träna den kommunikativa och sociala 
kompetensen. En barngrupp består av många olika personligheter vilket blir en 
utmaning för barnen. 
 
Fem lärare anser att positiv konflikthantering leder till större förståelse och empati 
för andra, vilket Papé (2001) anser vara en färdighet som behövs för att samspela 
med andra människor. En lärare uttrycker att konflikter uppstår om barnen säger och 
uttrycker vad de vill, vilket är positivt för barnens självkänsla och i läroplanen för 
skolan (Utbildningsdepartementet, 2011) står det att skolan ska främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningstaganden. 
 
Tre av lärarna anser att konflikternas negativa aspekter är att de kan påverka hela 
gruppen negativt. De tar tid och kraft av alla. De tar även uppmärksamhet som fler 
barn kunde ha fått del av. Granath (2010) skriver om skolor som har som norm att 
man ska vara kontrollerad och hålla sig på en behaglig nivå utan ”störande” 
känsloutbrott och konflikter. Konflikter kan vara obehagliga och jobbiga när man är 
mitt i dem men förtjänsten kan bli att man utifrån en konflikt kan komma varandra 
närmare. En lärare anser att konflikter blir negativa om barn aldrig går vidare i sin 
utveckling och sitt sätt att lösa konflikter. En orsak till att barnet inte utvecklas kan 
vara att läraren inte har de kunskaper om konflikthantering som krävs. Genom att 
läraren inte har de kunskaperna kan barnet inte heller utvecklas i att lösa konflikter 
konstruktivt. Om ett barn inte utvecklas är det alltid läraren som måste reflektera och 
försöka hitta orsaker i barnets omgivning som hindrar fortsatt utveckling. Genom att 
barn får uppleva att alla känslor är naturliga och tillåtna lägger det grunden för en 
förståelse att alla människors behov är lika på insidan men man kan uttrycka sig 
olika. Barnen behöver även förstå att det finns normer för hur man uttrycker sina 
känslor så man inte skadar sig själv eller andra (Öhman, 1996). 
 
5.5 Arbetslagets förhållningssätt 
De flesta lärarna säger att de diskuterar konflikthantering i sitt arbetslag ganska ofta 
och vid behov. Fyra av lärarna diskuterar i arbetslaget om hur de kan ändra sina 
rutiner så att det blir färre konflikter. Enligt Öhman (2008) är det viktigt för lärare 
och kunna närma sig barns perspektiv för att kunna granska sig själva, eftersom det 
är först då det blir möjligt för läraren att se sitt förhållningssätt. Även Lenz Taguchi 
(1997) menar att pedagogisk dokumentation synliggör den pedagogiska miljön för 
lärarna och denna bör ligga som grund för utvärdering och reflektion. Genom 
dokumentationen får lärarna möjlighet att se barnen på nytt om och om igen. En av 
lärarna anser att de behöver prata ihop sig så att de har samma strategier vid 
konflikthantering. Utas Carlsson (2001) skriver att lärare är viktiga förebilder för 
barnen vilket gör att det är viktigt att man lever som man lär. Har alla lärare i 
barngruppen samma förhållningssätt är det lättare att skapa en förändring. Detta 
gynnar även ett positivt konflikthanteringsarbete. 
Genom att man synliggör den pedagogiska miljön i arbetslaget kan det även leda till 
att arbetslaget vågar lyfta det man tycker lika och olika om. Detta kan leda till en 
positiv förändring i barngrupp och arbetslag. Bjervås (2003) belyser att det är viktigt 
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att reflektera kring sin syn på kunskap och lärande för att se vilket lärande som är 
möjligt i barngruppen. Om man ser kunskap som något som kan användas för att lösa 
problem och samtidigt skapar pedagogiska och konkreta sammanhang så kan lärare 
genom detta skapa en arena för det kompetenta barnet. Och en lärare svarar att man 
inom ett arbetslag kan ge varandra stöd vid behov och det kan finnas olika lösningar, 
man kan se ett problem på olika sätt. Ellmin (2008) skriver att vuxna har olika 
synsätt om hur konflikter uppfattas och hur de ska hanteras. Vuxna måste ha 
medvetenhet om teorier och det egna sättet att se på barns utveckling. Läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö, 98 reviderad 2011) skriver att förskolan 
ska främja lärande vilket förutsätter att arbetslaget aktivt diskuterar innebörden i 
begreppen kunskap och lärande. Detta innefattar även lärandet gällande att bearbeta 
konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 
 
5.6 Konflikthanteringsmetoder 
Samtliga lärare ansåg att det är betydelsefullt och viktigt att ha en fungerande metod 
för konflikthanteringsarbete. Ellmin (2008) belyser att desto större kännedom en 
lärare har om olika konflikthanteringsmetoder desto lättare kan de urskilja och ta till 
sig det som de tycker är bra. För att belysa olika konfliktsituationer som hänt i 
barngruppen använder sig tre av lärarna av rollspel. Detta för att tydliggöra för 
barnen och sedan prata om det som händer och hur man kan göra istället. Denna 
metod är konkret för barnen där dessa får ett tydligt perspektiv på en konflikt utifrån. 
Läroplanen för förskolan (Lpfö reviderad 2010, Utbildningsdepartementet, 2011) 
belyser att kan barn främst kan tillägna sig etiska värden och normer genom konkreta 
upplevelser. 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö reviderad 2010, Utbildningsdepartementet, 2011) 
står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga, ta 
ställning till, upptäcka och reflektera över olika etiska dilemman och livsfrågor i sin 
vardag. Tre lärare skriver exempel på metoder på längre och kortare sikt. Edling 
(1997) beskriver kompissamtal som en metod som ger eleverna en modell att lösa 
konflikter genom ord istället för med tystnad eller våld. I kompissamtalet tydliggörs 
elevernas roll i det sociala samspelet där det positiva betonas. Ellmin (2008) belyser 
att konflikter blir konstruktiva om de är som är inblandade tar ansvar för situationen 
och respekterar varandras åsikter. Inblandade bör se konflikten som ett gemensamt 
problem som de vill lösa tillsammans.  
 
Thornberg (2006) belyser betydelsen av att stödja barns utveckling gällande social 
kompetens. Lärare i enkäterna beskriver att de använder sig av kompisbytardagar 
vilket har som syfte att barnen ska upptäcka nya kamrater i barngruppen, detta kan 
leda till att barnen får utveckla nya relationer. De barn som inte har en självklar plats 
i lekgemenskapen kan behöva lärarens stöd. Här kan det uppstå ett dilemma om 
läraren i förväg har bestämt vem som ska leka med vem och att det då inte accepteras 
av barnen. Vissa barn har lägre status i barngruppen vilket gör att de kan få höra att 
”dig vill jag inte leka med”. Det är viktigt att som lärare vara lyhörd och uppmärksam 
på att barn inte kränks av andra barn i dessa sammanhang då det kan vara svårt att” 
leka in barn”. Två av lärarna försöker höja ett barns status genom att exempelvis dra 
igång någon lek eller spela ett spel, som andra barn också vill vara med på, om ett 
barn har svårt att komma in i gemenskapen 
Fem av lärarna använder sig av SET eller PUG som en metod i sitt 
konflikthanteringsarbete. Metoden går ut på att bekräfta det positiva och bortse från 
mindre felsteg. Genom övningar får barnen exempelvis prata om olika känslor och 
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genom övningarna lära känna sig själva och andra bättre.  Att betrakta barn som 
kompetenta innebär att ha en barnsyn som fokuserar på de kompetenser ett barn har 
istället för att se bristerna, menar Olofsson (2010) Öhman (2008) och Papé (2001). 
Författarna beskriver empati som en egenskap som behöver vårdas och tas om hand. 
Barns sociala utveckling är beroende av trygga och nära relationer, när omgivningen 
bekräftar barnens positiva handlingar motiveras barnen att uppträda empatiskt. En 
av lärarna svarar att hon jobbar så att barnen ska känna sig trygga utifrån sig själva 
då det skapar bättre förutsättningar att lösa konflikter. Öhman (1996) skriver genom 
att kunna förstå hur den andra tänker kan man lättare hantera olikheter och 
konfliktsituationer. Genom att barnen har erfarenhet av att bli bemötta som en 
schysst kompis är det lättare att vara en schysst kompis. 
 
Om det är rörigt och dåligt klimat i barngruppen så anser två lärare att man kan ta 
upp det på samlingen som ett allmänt problem och diskutera. Olofsson (2010) skriver 
att det kan vara effektivt att i samlingen komma överens om allmänna regler, då 
barnen genom detta kan känna sig delaktiga i reglerna och ta större ansvar för att de 
efterlevs. Läroplanen för förskolan utrycker att lärarna ska forma innehållet så att 
barnen ska ha möjlighet att lära sig fungera både i grupp och enskilt ta ansvar för 
gemensamma regler och kunna hantera konflikter. Olofsson (2010) belyser även att 
det är viktigt som lärare att inte ta upp en konflikt rörande ett enskilt barn i 
samlingen. Att bli utpekad i grupp kan skapa en känsla av utsatthet. Öhman (2008) 
beskriver att barn i en undersökning vill att vuxna ska ”säga det bara vanligt” och 
”säga det i enrum” om det är något som behöver redas ut. 
 
Lärarna har i enkäterna kommit med många olika förslag på metoder som de 
använder sig av i sin verksamhet. Ellmin (2008) betonar att studier har visat att vissa 
konflikthanteringsmetoder som lärare använder sig av i förebyggande syfte med 
barnen är svåra att tillämpa för barnen under verkliga konfliktsituationer. Det är 
viktigt som lärare att läsa av barngruppen och se vilka metoder som passar i just den 
barngruppen och det tillfället. 
 

6. Diskussion 
Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur lärare hanterar konflikter 
med barn i förskola och förskoleklass. 
 
Nedan kommer vi att redovisa vår metoddiskussion och resultatdiskussion. 
 
6.1 Metoddiskussion 
När det gäller val av metod ansåg vi att denna typ av undersökning skulle passa vårt 
arbete då vi ville få fram hur lärarna såg på konflikter i den dagliga verksamheten. Vi 
anser att vi har fått svar på många av våra frågor genom enkäterna, men vi inser att vi 
saknar frågor som vi hade velat att lärarna berättade mer om. Vi upptäckte inte att vi 
saknade svar på dessa frågor när vi sammanställde vår pilotstudie utan först när vi 
sammanställde våra enkäter och skulle skriva resultatet. Vi lämnade även ut enkäter 
till 18 lärare och fick tillbaka 12. Genom att vi lämnade ut så många enkäter trodde vi 
att det skulle ge ett brett underlag att arbeta med. Det visade sig att lärarna var 
ganska eniga och svarade ganska lika på många frågor. Alla lärare svarade inte heller 
på alla frågor. Vi kan tolka detta på olika sätt; frågorna kan ha varit felaktigt ställda 
eller så hade de inget att säga i frågan. Stukát (2005) skriver att genom att använda 
sig av bekvämlighetsurval, som vi valde att göra, så är risken stor att inte man inte får 
ett tillräckligt brett underlag att arbeta med.  
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I efterhand känner vi om vi hade använt oss av intervjuer istället för enkäter skulle de 
kunnat bidra till att svaren blivit mer utvecklade. Vid en intervju kan man dessutom 
ställa följdfrågor. Vi skulle ha önskat att vissa av våra enkätsvar hade varit mer 
utvecklade, vilket kanske hade gett ett annat resultat. 
 
Det var enbart kvinnor som deltog i vår enkätstudie vilket kan bero att det är många 
kvinnor som arbetar i verksamheten. Det hade varit intressant om även män hade 
deltagit i studien. Hade det påverkat vårt resultat? 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Skolan är en social arena där barn och vuxna möts och interagerar med varandra. 
Barnen har inte själva kunna välja de personer de umgås med men det ställs krav på 
barnen att kunna samspela, lyssna på varandra och göra sin egen röst hörd. I 
läroplanen för förskolan (Lpfö reviderad 2010, Utbildningsdepartementet, 2011) står 
det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga och ta 
ställning till, upptäcka och reflektera över olika etiska dilemman och livsfrågor i sin 
vardag. Konflikter är en naturlig del av vardagslivet i verksamheten på förskola och 
förskoleklass. Bland barnen i förskola och förskoleklass har konflikter en tendens att 
uppstå vid bråk om samma leksak och då inga vuxna finns närvarande i den fria 
leken. Stressiga och trånga miljöer samt vid förflyttningar mellan olika aktiviteter är 
också en bidragande orsak till att konflikter i barngruppen uppstår. 
 
Lärare uttrycker sin maktlöshet inför alldeles för stora barngrupper och att barnen på 
grund av detta ofta får lösa sina konflikter själva. De allt för stora barngrupperna 
leder även till att blir brist på vuxna som ser vad som händer. Trots att barn av idag 
tillbringar en väldigt stor del av sin tid i förskolans och skolans verksamhet under 
ständig tillsyn av vuxna, är det paradoxalt nog brist på vuxna i barnens närhet. Hur 
ska lärarna på skolan kunna leva upp till det som Ellmin (2008), Arnér (2006) och 
Öhman (1996) poängterar, det vill säga betydelsen av att barn har erfarenhet av att 
bli sedda, lyssnade på och bli tagna på allvar, för att sedan vid framtida konflikter 
själva kunna lyssna på andra? Vi kan dessvärre utifrån vår studie se att 
förutsättningarna för lärarna att ta sig tid att lyssna på det enskilda barnet försvåras 
av att barngrupperna är så stora. Många besparingar och nedskärningar inom 
förskola och skola är grundläggande faktorer som till exempel bidrar till att det är 
alldeles för stora barngrupper i förhållande till vuxna. Med de förutsättningar lärarna 
har idag anser vi att det försvårar möjligheten att verkligen ta sig tid och lyssna på 
vad barnet har att säga. 
 
Vissa konflikter på förskolan och i förskoleklass uppstår då barn utesluts från lek. Vi 
anser att det är en av lärarens främsta uppgifter att stödja de barn som inte får vara 
med i lek. Ett sätt att få barnen delaktiga är att försöka ”leka in” barnen på olika sätt. 
Det är samtidigt viktigt att som lärare ha respekt för den pågående leken och läsa av 
situationen så att leken inte avbryts. Vi ser utifrån tidigare forskning och utifrån vår 
studie att det är viktigt att värna om barns pågående lek. Då man avbryter den fria 
leken kan den kanske inte återupptas, vilket är beklagligt. Även för det barn som ska 
”lekas in” är det tråkigt att inte bli accepterad av de barn som redan leker. För lärare 
blir det ett dilemma där det blir ännu viktigare att läsa av situationen på rätt sätt.  
Lärarna beskriver att de använder sig av rollspel som en metod i konflikthantering, 
vilket vi ser stora fördelar med. Genom rollspel kan lärarna tydliggöra en konflikt för 
barnen som de sedan pratar om tillsammans. Genom att barnen fått ta ett steg bort 
från konflikten och inte var mitt i den kan de lättare förstå hur konflikten kunde 
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uppstå. Det är svårt att lösa en konflikt när man är arg och ledsen. Genom att vid ett 
senare tillfälle konkret återuppleva händelsen kan man hantera och förstå konflikten 
annorlunda. Vi ser även stora fördelar med kompissamtal där barnen får diskutera 
och analysera konflikter som skett och sedan hjälpa varandra att komma på olika 
lösningar. Genom detta får barnen genom samtal utveckla sin empati och förståelse 
för att vi kan tänka olika. Vi kan se att denna metod passar för de lite större barnen 
som lättare kan uttrycka sig. 
 
Det fanns lärare i enkäterna som skrev att de försöker erbjuda barnen andra 
alternativ om inte barnen kan komma överrens om till exempel vem som hade en viss 
leksak först. Vi tolkar det som att de lärarna vill få snabba avslut på konflikter. 
Genom att avleda barnen från konflikten så ger man inte barnen de verktyg de 
behöver och den erfarenhet som krävs för att klara av en konfliktsituation i 
framtiden. Det leder heller inte till att barnen får bearbeta de känslor som kan uppstå 
under en konflikt om den inte reds ut. 
 
I undersökningen framkom det även att några av lärarna uppfattade att konflikter har 
negativa följder och att de stör i verksamheten, vilket påverkar lärarna och 
barngruppen negativt. Innan vi genomfört vårt arbete kunde vi nog också uppfatta att 
konflikter var något som störde verksamheten och inkräktade på det pedagogiska 
arbetet. Nu har vi genom vår litteratur och våra enkätsvar fått förståelsen för att 
konflikter är en del av den pedagogiska verksamheten. Vi kan inte välja bort 
konflikthanteringsarbetet för att det stör och är obekvämt. Något ligger bakom 
konflikten och vi får inte vara rädda för att ”gräva i det” annars kommer konflikten 
ligga kvar och gro. Genom konflikter kan vi utveckla en förståelse för oss själva och 
andra och det är i högsta grad en del av det pedagogiska arbetet. 
 
Vi har utifrån vår undersökning förstått att det finns många positiva aspekter i 
konflikter. När läraren hanterar konflikterna på rätt sätt ser vi att detta leder till 
utveckling hos barnen och att de får träna på att lösa konflikter, vilket är värdefullt 
inför framtiden. Konflikthantering leder till samtal och kan utveckla barnets 
förståelse och empati. I sitt uppdrag som lärare ska man se till barnens 
kommunikativa och sociala utveckling stimuleras vilket det i allra högsta grad gör 
genom att de får lära sig lösa konflikter konstruktivt. Vi ser också att läraren, genom 
detta, utvecklas i sin yrkesroll. Det är även positivt att barnen får träna på att stå för 
sina åsikter och våga uttrycka det de vill. Genom att ge barnen verktyg för att 
konstruktivt kunna lösa konflikter ger vi dem även en modell för hur vi är mot 
varandra i ett demokratiskt samhälle. 
 
Något som vi inspirerats av och kommer använda oss av i vår kommande yrkesroll är 
det som SET och PUG går ut på, det vill säga, att bekräfta det positiva som ett barn 
gör och bortse från deras felsteg, om det går. Vi kan uppleva att det är lätt att som 
lärare fastna i att tjata på barnen om vad man inte ska göra, vilket kan ta fokus från 
det som faktiskt fungerar i gruppen. Genom att fokusera på det positiva i 
barngruppen blir det en mer bekräftande och trygg miljö.  
 
En viktig reflektion vi gjort av allt vi har lärt oss genom detta arbete är att vi aldrig 
kan anse oss som ”experter” eller fullärda inom området konflikter. Vi anser att det är 
en del i yrkesrollen att prova olika metoder för att sedan kunna analysera och 
reflektera om det är en metod som fungerar i barngruppen. Om vi lär oss av våra 
misstag och prövar andra vägar att gå har vi utvecklats i vår yrkesroll. 
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6.3 Slutsatser 
Resultatet i vår studie visar att de flesta konflikterna på förskolan och i förskoleklass 
uppstår i stressiga miljöer, trånga utrymmen och förflyttningar mellan aktiviteter. 
Resultatet visar även att det är stora barngrupper vilket leder till att barnen många 
gånger får lösa sina konflikter själva. Samtliga lärare arbetar med olika metoder för 
att förebygga konflikter genom till exempel samarbetsövningar, rollspel, SET och 
PUG och kompissamtal. Förebyggande konflikthantering gör att barnen utvecklar 
empati, att lära sig sätta ord på sina känslor och att barnen får lära sig att uttrycka det 
de vill. 
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
Vi har under detta arbete diskuterat och reflekterat mycket runt konflikthantering. 
Något vi tycker skulle vara intressant att forska vidare om är hur barnen själva ser på 
konflikter. Genom att intervjua barn får man perspektiv på hur barn ser på konflikter 
och upplever dem. Det skulle vara intressant att se hur resultat skulle se ut utifrån 
barnintervjuer. 
 
Då vår undersökningsgrupp enbart bestod av kvinnor skulle det även vara intressant 
att forska vidare på hur manliga lärare ser på konflikthantering i förskola och 
förskoleklass. Skulle vi få samma resultat om undersökningsgruppen bestod av män? 
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Bilaga 1  Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola. Vi skriver vårt examensarbete som handlar om konstruktiv 
konflikthantering på förskola och skola. 
 
Vi har valt att fokusera på hanteringen av de dagliga konflikterna som vi stöter på i 
verksamheten. Det är metoderna och tillvägagångssätten av konflikterna som är 
intressanta för oss. 
 
Vi kommer att lämna enkäten till två förskolor och tre skolor för att få ett så brett 
underlag som möjligt. 
 
Det skulle vara till stor hjälp om du ville ta dig tid och svara så utförligt som möjligt 
på nedanstående frågor. Vi samlar in enkäterna den 17/10. 
 
Har ni några frågor kontakta oss gärna. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Torild Zetterberg  Jeanette Pettersson 
xxx-xxxxxxx                        xxx-xxxxxxx 
 
Inom detta arbete kommer vi att utgå från de fyra etiska principerna inom svensk 
forskning. Dessa principer innebär för dig som medverkar i detta examensarbete att: 
 

- Informationskravet: Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta din medverkan. Syftet med undersökningen är att få ta del av dina 
kunskaper och erfarenheter som verksam pedagog. Det tillkommer inte några 
efterföljande moment. 

- Samtyckeskravet: Det är du som bestämmer över din egen medverkan i 
undersökningen. 

- Konfidentialitetskravet: Du och den verksamhet du jobbar på är anonyma i vår 
undersökning. 

- Nyttjandekravet: Uppgifterna vi får från dig får endast användas i vårt 
examensarbete. 

 
Tack för att du tar dig tid, det är värdefullt för oss! 
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Bilaga 2  Enkätfrågor 
 
 
Arbetsplats …………………………………………………….………. 
 
 
Din befattning ……………………………….          År i yrket ………. 
 
 
I vilka situationer/miljöer uppstår de flesta konflikter bland barnen? 
 
 
 
 
Hur agerar du i följande konfliktsituationer? 
 
Bråk om samma leksaker. 
 
 
 
 
Barn som inte får komma med i en lek. 
 
 
 
 
Ser du några positiva/negativa aspekter i konflikter? 
 
 
 
 
Diskuteras konflikthantering i ditt arbetslag?  I så fall ge exempel på vad? 
 
 
 
 
Jobbar du efter någon metod eller specifikt arbetssätt? 
 
 
 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
 


