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Syftet med arbetet var att undersöka hur konflikthantering går till i praktiken på 
olika förskolor samt vilka konflikter som kan förekomma i verksamheten. Vi besökte 
två förskolor i två olika kommuner och använde oss av ett kombinerat metodval för 
att få en bild av förskolornas konflikthantering. Vi observerade barngruppen, 
intervjuade både barn och pedagoger i samband med konflikterna vi såg samt 
genomförde intervjuer med pedagogerna efter ett strukturerat intervjuschema. I 
intervjuerna fick både barn och pedagoger möjlighet att uttrycka sina åsikter kring 
konflikter och konflikthantering. Resultatet visade att barnen klarar av att lösa 
konflikter på egen hand men även kan behöva stöd och hjälp från pedagoger i vissa 
situationer. Resultaten visade också att pedagogen behöver lyssna på alla inblandade 
och bekräfta barnens känslor för att hjälpa de lösa konflikten på ett konstruktivt sätt. 
Vår slutsats är att pedagogerna använder sig av olika metoder för att förebygga och 
hantera konflikter. Konflikter är en naturlig del av förskolans vardag och om de 
hanteras på ett konstruktivt sätt kan de vara utvecklande för både barn och 
pedagoger. 
 
 
 
_______________________________________________ 
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1 Inledning 

Konflikter är en del av vardagen och kan hjälpa människor att utvecklas, men även 
bidra till många problem. Thornberg (2006) skriver om olika typer av konflikter och 
vad de kan handla om. Thornberg anser att det är självklart att vissa motsättningar 
uppstår mellan människor, då alla är olika individer med olika åsikter, behov och 
intressen. Utifrån ett sådant antagande ville vi ta reda på hur det såg ut i praktiken på 
några olika förskolor. 
 
Thornberg (2006) tar upp att vissa människor försöker undvika konflikter då de ofta 
ses som något negativt och obehagligt, men att konflikter är en viktig del av det 
sociala livet. Konflikter är stor del av förskolans vardag och i Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010, Utbildningsdepartementet, 2011) står det att 
pedagogerna ska hjälpa barnen att bearbeta de konflikter som uppstår i 
barngruppen. Målet är att barnen ska utveckla en förmåga att själva klara av att 
hantera konflikter. För att barn ska kunna fungera i grupp, är det viktigt att de lär sig 
hantera konflikter och lär sig lösa de motsättningar och missförstånd som barnen 
stöter på. Att lära sig hantera konflikter är viktigt, för att barnen ska kunna 
respektera varandra och vara en bra kompis. Johansson (2001) skriver, att om 
pedagogerna uppmärksammar barnen på de etiska värden som de möter i 
konflikterna så kan dessa konflikter bli en betydelsefull del i barns utveckling och 
lärande. 
 
Detta gör konflikthantering till en viktig del för både barn och pedagoger i förskolan. 
Att förstå och kunna hantera konflikter på ett bra sätt kan stärka barnen och hjälpa 
dem att lättare kunna möta de motsättningar som de stöter på i framtiden. 
 
Under vår tid på lärarutbildningen har vi fått viss insikt i konflikthantering men då vi 
anser att detta är ett viktigt ämne, ville vi fördjupa oss ytterligare inom detta. En 
ökad förståelse för olika konflikter och hur man kan hantera dessa, anser vi kan bidra 
till att skapa en tryggare och lugnare miljö för barnen. Konflikter är en del av 
vardagen i förskolan och därför bör pedagoger ha kunskap om hur man hanterar 
dessa. 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka pedagogers och barns uppfattning om konflikter 
och konflikthantering i förskolan samt undersöka hur konflikthantering går till i 
praktiken. 
 

1.2 Forskningsfrågor 

 Hur ser pedagoger på konflikter och konflikthantering? 

 Hur ser barnen på konflikter och konflikthantering?  

 Vilka metoder för konflikthantering finns inom förskolan och hur praktiseras 
de i det dagliga arbetet?  

 Vilka slags konflikter förekommer i verksamheten? 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Under denna rubrik kommer vi att definiera några av de begrepp vi använder i 
arbetet. 
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Pedagog 

Vi har valt att i vår studie använda oss av ordet pedagog för att definiera både 
förskollärare och barnskötare.  

Konflikt 

Thornberg (2006) och Öhman (2003) definierar konflikter som en sammanstötning 
eller en motsättning. Konflikter kan se ut på olika sätt och upplevas olika av de 
inblandade. Vi har i vår studie valt att fokusera på de konflikter som finns i barnens 
vardag och har valt att titta på de konflikter som dyker upp i förskolans verksamhet. 

Konflikthantering och konfliktlösning 

Båda dessa ord förekommer i studien som begrepp för att arbeta förebyggande med 
konflikter samt möta, lösa och hantera de konflikter som uppstår. 

 

2 Litteraturgenomgång  

Läroplanen för förskolan 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att hjälpa och ta 
hänsyn till andra. Barnen ska utveckla förmågan att kunna leva sig in i andra 
människors situation och förstå andras perspektiv samt lyssna, reflektera och ge 
uttryck för sina uppfattningar (Lpfö-98/10, s.8). Enligt läroplanen ska arbetslaget 
göra barnen medvetna om att människor kan ha olika värderingar och attityder som 
styr deras handlande (Lpfö-98/10, s.9). Barnen ska i förskolan utveckla en förståelse 
för sig själva och sin omvärld samt få stöd och stimulans i sin sociala utveckling och 
känna sig trygga i barngruppen (Lpfö-98/10, s.11). 
 
Övergripande om konflikter 
Otrygghet i barngruppen kan ofta skapa onödiga konflikter, likaså om barnen känner 
att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet från de vuxna. Öhman (2003) tar upp 
att oro i barngruppen lätt uppstår då pedagogen är osäker eller höjer rösten i onödan. 
Oro från vuxna gör ofta att barns toleransnivå mot varandra sänks. 
 
Lind (2001) tar upp att konflikter kan uppstå kring olika saker och vara både en 
motsättning mellan olika personer och en inre konflikt som kan hjälpa oss att 
utvecklas som individer. Wahlström (1996) skriver att det är viktigt att inneha en 
medevetenhet om vilka konflikter som förekommer i verksamheten och hur vi 
pedagoger hanterar dem. Att ha en förståelse för vikten av känslor och lyssna aktivt 
till barnen, beskrivs som betydelsefullt. Likaså att ha förståelse för att barn är olika 
och att vi alla uppfattar ord och händelser på olika sätt. Wahlström uttrycker att 
pedagogerna ofta fastnar vid vad som händer när de ska försöka lösa en konflikt, 
istället för att se till sammanhanget. Pedagogen måste se till barnens känslor och 
förstå deras roll i det hela för att kunna hjälpa barnen att lösa konflikten på bästa 
sätt. Det kan också vara viktigt att lära barnen att de ibland behöver kompromissa, 
att alla inte alltid kan få precis som de vill. 
 
Johansson (2001) menar att konflikter kan bli en viktig del i barns utveckling och 
lärande om pedagogerna uppmärksammar barnen på de etiska värden som barnen 
konfronteras med i konflikterna Enligt Lind (2001) lär vi oss redan som barn hur vi 
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ska hantera konflikter och bär sedan med oss den kunskapen in i vuxenlivet. 
Författaren anser att konflikter är en naturlig del av våra liv och något vi redan som 
barn ska lära oss att hantera. Genom att hantera konflikter på ett positivt sätt kan 
man komma fram till lösningar som gynnar alla. För att barnen ska lära sig ansvar är 
det viktigt att man som vuxen låter barnen ta ansvar, något de kan få göra genom 
konflikthantering. Lind menar att beteende är något vi lär oss och att vi alltid kan 
lära oss nya sätt att bete sig på så att vi utvecklas som personer. 
 
Thornberg (2006) tar också upp att det är viktigt att lärare känner till bakgrunden till 
barns beteende i en konflikt, något som underlättas om barn och lärare känner 
varandra bra. Vidare tar författaren upp att konflikter i sig inte är destruktiva utan 
det är sättet de hanteras på som gör att de kan bli det. Det är viktigt att lärare arbetar 
medvetet med konflikthantering även i förskolan för att se till att konflikterna 
hanteras på ett konstruktivt sätt och skapar ett lärandetillfälle för barnen. Istället för 
att bara hjälpa barnen att lösa konflikten behöver de få lära sig av den, så att de har 
möjlighet att hantera konflikter bättre nästa gång de uppstår. Thornberg skriver att 
barnens förmåga att på egen hand kunna hantera de konflikter och motsättningar 
som uppstår ökar genom att de får arbeta konstruktivt med konflikter och att de ges 
rätt hjälpmedel. 
 
Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011)  skriver att det är viktigt att ta tag i 
konflikter innan de trappas upp och känslorna hinner bli starkare. Författarna menar 
att konflikterna i sig inte är negativa, de är nödvändiga för att vi ska utvecklas som 
personer. Alla personer har olika stilar då de hamnar i en konflikt och beroende på 
vad det är för form av konflikt. Vi behöver träna oss på att uttrycka oss och kunna 
lyssna på andra. Kommunikation är viktigt för att kunna lösa konflikter och reda ut 
de missförstånd som ibland uppstår. 
 
Konflikthantering 
Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) tar upp att det finns många olika sätt att 
hantera konflikter: medling, samtal om konflikten eller att använda sig av det så 
kallade trafikljuset. Trafikljuset handlar om att först uppmärksamma att man blir arg 
(rött ljus), sedan tänka efter och reflektera över det inträffade (gult ljus) och till sist 
kunna handla förnuftig och lösa problemet (grönt ljus). De berättar även om 
”ilskedörren” som slår upp på vid gavel när man blir arg. Man kan träna sig att få den 
att gå upp långsammare och på så vis kontrollera sina känslor och lugna ner sig. 
 
Lind (2001) skriver att medling är ett bra sätt att hantera konflikter och förebygga 
mobbning. Här får barnen träna sig i att ta ansvar för och reflektera över sitt 
handlande. Det går att anpassa medlingen efter olika situationer men också efter 
åldern på barnen och på så sätt använda metoden i båda skola och förskola. Med 
medling vill man att båda barnen ska vinna på lösningen och att konflikten ska 
hanteras på ett sätt som gör att alla inblandade kan känna sig nöjda. Genom att lära 
sig medla kan barnen hantera motsättningar bättre i framtiden. 
 
Enligt Lind (2001) kan kompissamtal användas för att lära barnen hantera konflikter 
och problem. Genom att samtala och berätta om sina upplevelser blir barnen 
medvetna om andras tankar och synsätt samt att deras egna synliggörs. Detta 
beskrivs dock vara en metod som mest används i skolan där barnen får berätta om 
konflikter de löst på egen hand eller om situationer där de känt sig orättvist 
behandlade eller ledsna.  
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Öhman (2003) menar att om ett barn i en konflikt känner att det inte klarar av att 
hantera konflikten hämtar barnet ofta en vuxen för att få stöd och hjälp. Även 
Thornberg (2006) tar upp att många av barnens konflikter löses utan att en vuxen är 
närvarande och ser detta. Oftast är det konflikter med starka känslor och våld som 
når fram till lärarna vilket gör att det är lätt hänt att få uppfattningen att dessa är de 
vanligast förekommande konflikterna bland barn. Lärarna uppmärksammas ofta på 
dessa konflikter genom att någon av de inblandade vänder sig till en vuxen för stöd 
och hjälp att hantera konflikten. Johansson (2001) skriver att det är viktigt för 
barnen att känna att de har kontroll över situationen och att det finns vuxna 
närvarande som kan ge stöd och hjälp. 
 
För att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt där alla inblandade kan 
känna att problemet har blivit löst menar Öhman (2003) att det är viktigt att inte 
bara lyssna på en sida av historien utan lyssna till alla inblandade för att höra hur de 
uppfattat det som hände. Även om läraren såg det som hände så är det viktigt att 
bekräfta allas upplevelser. Att sätta ord på sina upplevelser är ett sätt för barnen att 
utveckla sitt tänkande. För att barnen ska kunna utvecklas är det viktigt att diskutera 
deras handlande och då låta barnet vara delaktigt så att det inte enbart är pedagogen 
som resonerar kring barnens handlande. Wahlström (1996) är också inne på detta 
och skriver att det är bra att kunna sätta sig in i andras situationer för att lösa vissa 
konflikter. Genom att sätta sig in i den andras situation, hur den kände eller tänkte, 
kan man förstå varför den reagerade som den gjorde. Det är också viktigt att visa 
barnen att alla har olika synsätt och värderingar för att lära dem att respektera 
varandra. Barnen kan hjälpas åt att lösa konflikten och beskriva sitt perspektiv på det 
inträffade. En förståelse för den andra parten är av betydelse för att barnen ska förstå 
sina handlingar och den andres perspektiv på dem (Johansson, 2001). 
 
Thornberg (2006) skriver att pedagoger ibland verkar sträva efter ett snabbt avslut 
på en konflikt där barnen säger förlåt till varandra. Men författaren menar att 
konflikter inte kan lösas enbart genom att säga förlåt då barnens känslor finns kvar 
inom dem utan att ha ventilerats, vilket kan försvåra konflikthanteringen senare. 
Öhman (2003) menar att läraren aldrig ska tvinga barnet att be om ursäkt då det 
enbart kommer att resultera i en tom fras utan någon mening för barnet. Det går inte 
att tvinga någon att ångra sig. Istället för att säga förlåt kan då barnet få hjälpa eller 
trösta det sårade barnet och på så sätt ta ansvar för sina handlingar. Pedagogerna 
kan uppmuntra barnen att hjälpa till och fråga hur barnet kan göra för att det ska bli 
bra igen. Även Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) menar att pedagogerna 
ofta uppmanar barnen att säga förlåt för att snabbt gå vidare till något annat. Genom 
att tvinga barnen till ett förlåt missar pedagogen ett tillfälle att göra konflikten till ett 
lärandetillfälle och lära barnen att hantera de motsättningar som uppstår och möta 
konflikten på ett annat sätt nästa gång. Pedagogen bör hjälpa barnen att reda ut 
konflikterna genom att lyssna på barnen och tillsammans komma på ett sätt att göra 
det bra igen. När man reder ut konflikter med mindre barn kanske den vuxna kan 
komma med förslag på hur barnen kan göra det bra igen. 
 
Thornberg (2006) skriver att man kan diskutera konflikter och konflikthantering 
med barnen genom att anpassa konflikthanteringen efter deras nivå och förståelse. 
Konflikthantering kan ske på olika nivåer på olika skolor. Pedagogerna kan arbeta på 
individnivå, där de hjälper och stödjer särskilda elever att lära sig hantera konflikter. 
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Pedagogerna kan också arbeta på gruppnivå där de arbetar förebyggande och 
långsiktigt för att konflikterna som uppstår ska hanteras på bra sätt.  
 
Barns delaktighet 
Björck-Åkesson (2009) uttrycker att det är viktigt för barnen att vara del av en 
gemenskap och få ge uttryck för sina känslor. Brister hos arbetslaget, som till 
exempel många vikarier eller för få pedagoger i barngruppen, kan påverka barnens 
delaktighet i verksamheten och göra att de känner sig osäkra vilket kan bidra till fler 
konflikter. Om barnen inte känner sig delaktiga eller tillräckligt uppmärksammade 
kan de bli stökiga och då medvetet förstöra för andra barn i gruppen. Eriksson 
(2009) tar också upp att det är betydelsefullt för barn att känna att de är delaktiga 
och att de kan vara med och påverka verksamheten. Detta för att skapa en trygg miljö 
i barngruppen där barnen känner att de blir bekräftad. Det är dessutom viktigt när 
pedagogerna planerar verksamheten att de ser den ur barnens perspektiv för att 
skapa en trygg och trevlig miljö för barnen. Har man stora barngrupper kan det vara 
bra att dela in barnen i mindre grupper för att kunna se varje barn och minska 
konflikterna. Barnen får mer uppmärksamhet av pedagogerna i mindre grupper. Utas 
Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) skriver att trygghet är ett grundläggande 
behov hos människor och att träna barnen i konflikthantering kan skapa en ökad 
känsla av trygghet. Förskolan behöver hjälpa barnen att skapa ett bra kamratskap 
och visa barnen att alla har lika värde. 
 
Arnér & Tellgren (2006) tar upp skillnaden med barns perspektiv och 
barnperspektiv. Begreppet barnperspektiv syftar ofta på hur vuxna ser på barns 
situation medan begreppet barns perspektiv handlar om hur barnen ser på olika 
saker. För att barnen ska bli delaktiga och känna att de blir hörda är det viktigt att 
utgå från barns perspektiv i planeringen av verksamheten. Det är viktigt för barnen 
att känna att pedagogerna lyssnar på dem. För att barnen ska kunna förstå och 
respektera varandra är det viktigt att de vuxna föregår med gott exempel och att både 
vuxna och barn visar varandra respekt för att barnen ska utveckla en förståelse för 
detta. Wahlström (1996) tar också upp detta och menar att det är viktigt att vara 
fokuserad på barnet man pratar med och inte låta sig distraheras av andra som 
kommer förbi. Att behålla fokus på det barn man talar med förmedlar att det barnet 
säger är viktigt och betydelsefullt. Pedagogen måste lyssna på barnet och visa att det 
barnet säger är viktigt. Med kroppspråket kan pedagogen visa att hon lyssnar och är 
fokuserad på det barnet säger. 
 
Känslornas betydelse 
En grundläggande aspekt när man hanterar konflikter är de känslor som uppstår i 
samband med en händelse. Wahlström (1996) menar att förståelsen för olika känslor 
och för att man kan visa känslor på olika sätt är en förutsättning för att kunna lära sig 
att lösa konflikter. Thornberg (2006) skriver att pedagogerna ska ta tillvara på 
barnens känslor i konflikten och inte låta förnuftigheten ta över. Har pedagogen för 
bråttom att lösa konflikten hamnar barnens känslor lätt i bakgrunden. Om barnens 
känslor kring konflikten inte tas tillvara är det lätt hänt att konfliktlösningen 
försvåras. Barnen kan då visa en ovilja mot att lösa konflikten för att de är för arga 
för att kunna lyssna. Av den anledningen är det väldigt viktigt att läraren 
uppmärksammar barnens känslor och lyssnar till barnen. Som lärare är det också 
viktigt att låta barnen leva sig in i den andres sits och förstå hur den personen känner 
sig. För barnen blir det då viktigt att kunna hantera både sina egna och andras 
känslor. Är barnen alldeles för upprörda kan det dessutom vara bra att ge de 
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inblandade barnen en liten stund på varsitt håll innan man går in och försöker lösa 
konflikten. Dessutom ökar barnens känsla av kompetens när de får tid för eftertanke 
och för att bestämma vad de vill göra. Genom att fundera över konsekvenserna av 
sina handlingar blir barnen mer medvetna och får större kontroll över sina 
handlingar än när de bara går på känsla och agerar. Även Utas Carlsson & Rosenberg 
Kimblad (2011) tar upp att det är bra att lära barnen att lugna ner sig och ta ett steg 
tillbaka då de känner starka känslor som ilska, sorg och vrede. Barnen känner att de 
får bättre kontroll över situationen då de ges tid för eftertanke. Då barnen har lugnat 
ner sig kan de prata ut om det som hänt och tillsammans hitta en lösning på 
konflikten. 
 
Wahlström (1996) skriver att det är viktigt för barnen att få uttrycka sina känslor 
utan att bli avbruten av någon annan. Om barnet får ventilera sina känslor är det 
sedan lättare för dem att se sakligt på problemet och kunna hantera det. Ofta är 
konflikterna svårlösta då barnen har starka känslor som inte har bearbetats utan 
ligger kvar från tidigare konflikter. Därför är det viktigt att pedagogerna på en gång 
synliggör och bekräftar barnens känslor så att barnen kan bearbeta dem. 
 
Det är viktigt för barnet att få sina känslor erkända för att det ska känna sig bekräftat 
skriver Öhman (2003). Då barn lever i nuet och därför ofta är i sina känslor är det 
viktigt att synliggöra det de känner. Det är också viktigt för barnen att få lära sig att 
sätta ord på sina känslor för att de ska kunna bearbeta dem. Om barnen får lära sig 
att sätta ord på och förstå sina egna känslor, som att det finns olika sätt att uttrycka 
samma känsla, ökar det barnets förståelse och gör det lättare för barnet att känna 
igen olika uttryck för känslor hos andra. Det är också viktigt att lära barnen att det 
inte är farligt att uttrycka ilska, att barnen uttrycker ilska är inte samma sak som att 
de handlar aggressivt. Läraren behöver lära barnen att uttrycka sin vrede utan att 
agera aggressivt. Barn behöver få uttrycka, fundera över och samtala om känslor 
samt hur vi kan uttrycka dessa känslor genom kroppsspråk, ansiktsuttryck och 
rösten. Att lära barnen att alla känslor är tillåtna att uttrycka, men att det är viktigt 
att inte uttrycka dem på ett destruktivt sätt. Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 
(2011) menar att vi i vår kultur pratar väldigt lite om känslor, något som skulle 
behöva ändras. Att prata om känslor och lära barnen att på ett konstruktivt sätt 
hantera sina känslor och visa förståelse för andras, är viktigt för att barnen på ett bra 
sätt ska kunna hantera olika konflikter. De menar att barnen tidigt bör få lära sig att 
sätta ord på olika känslor. De vuxna i barnens närhet bör föregå med gott exempel 
och tala mycket om känslor, ju tidigare barnen får lära sig att prata om hur de känner 
detta desto lättare blir det för dem när de blir äldre. 
 
Barns lek 
Arnér & Tellgren (2006) menar att vuxnas förhållningssätt bidrar till barnens 
förståelse. Enligt Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) behöver pedagogen 
vara medveten om sitt handlande och beteende i konflikthanteringen för att barnen 
ska kunna lära sig hur de kan handla. Författarna menar att man inte kan begära att 
barn på förhand ska veta hur de ska agera för att reda ut motsättningar som uppstår, 
de behöver ofta hjälp från en vuxen för att lära sig hantera problemen och få rätt 
redskap för att hantera framtida konflikter. 
 
Lillemyr (2001) tar upp att barn lär sig konflikthantering i leken till exempel då ett 
barn tar en leksak från ett annat barn. Leken kan användas för att lösa problem och 
bearbeta känslor och händelser. Även Johansson (2001) skriver att barn förstår 
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varandra genom kommunikation och lek. Något barnen, enligt Johansson värderar 
högt, är sin rätt till leksaker och det är något de försvarar starkt. Om de upplever att 
de blir avbrutna eller störs av andra barn som vill leka med sakerna försvarar de 
rätten till sin leksak eller visar tydligt sitt ogillande mot den som stör deras lek. Detta 
kan de ge uttryck åt genom att protestera, klaga, skrika eller gråta. De kan även söka 
sig till vuxna för att få stöd. Konflikter om vem som har rätt till sakerna är vanligt 
förekommande bland barnen. Ibland kan barnen utan problem dela sakerna med 
andra barn men ibland vill de ha sakerna själva och kan anse det orättvist att behöva 
dela med sig. Barnen kan anse sig ha rätt till saker och konflikter kan uppstå då flera 
barn anser sig ha rätt till samma leksak. Genom att vara först med saken ser barnen 
det som att de har rätt till den först. Inom förskolan är ”Jag hade den först” ett 
vanligt förekommande argument. För vuxna kan det bli problem då fler barn anser 
sig ha rätt till samma sak eller plats. Då barnen ber pedagogen om hjälp måste 
pedagogen avgöra vem av barnen som har rätt till saken/platsen. Det är viktigt att 
man som pedagog reflekterar över problematiken och över våra egna motiv att ge 
barnen rätt till sakerna ifråga samt även vad vi vill att barnen ska lära sig. 
 
I de konflikter som handlar om att barn inte får vara med och leka, skriver Lillemyr 
(2002) att en vuxen som barnen har förtroende för kan hjälpa till att få in ett barn 
som sällan får vara med i leken. Som pedagog kan man gå in i leken och se till att 
barnen får vara delaktiga och delta i ett socialt samspel med andra. Barnen kan 
ibland tycka det är lättare att gå med i leken om en vuxen finns där som stöd. Arnér & 
Tellgren (2006) tar upp att barn kan uppleva en känsla av ensamhet och utanförskap 
om de inte har någon att leka med. Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011) 
betonar att om ett barn säger att det inte får vara med och leka är det viktigt att ta 
reda på vad det innebär att de inte får vara med. De menar att det ofta finns 
kommunikationsproblem då något barn känner att det inte får vara med i leken.  
 
Leken är av stor betydelse för barnen då de genom den utvecklas och uttrycker sig. 
Både Öhman (2003) och Lillemyr (2002) tar upp att leken är ett sätt för barnen att 
bearbeta sina känslor och en viktig del i deras sociala samspel. Genom leken kan 
barnen lära känna sig själva och lära sig att ingå i ett socialt samspel med andra. 
Även Arnér & Tellgren (2006) skriver om lekens betydelse för barns utveckling och 
att det är viktigt för barnen att få tillräckligt med tid för leken. Pramling Samuelsson 
& Asplund Carlsson (2003) tar även de upp att leken är social och utvecklande för 
barnet. Barn lär sig genom samspel med andra och utvecklar i leken en känsla för 
delaktighet och rättigheter. För barnen är leken värdefull och en rättighet de 
försvarar och tycker sig att andra ska förstå. Ofta har de barn som startar en lek rätt 
att bestämma över den, bestämma vad den ska handla om och vilka som får delta. 
 
Johansson (2001) skriver att barnen skojar och utmanar varandras känslor och 
upplevelser för att testa vilka gränser som finns och var dessa går. Här är det viktigt 
att lära barnen att visa varandra respekt och respektera var gränserna går. Att 
Genom leken kan barnen utmana gränser, antingen genom att hindra andra barns 
lek eller att pröva var gränserna går i leken, liksom att ta varandras saker. Genom att 
utmana i leken försöker barnen förstå hur mycket och vad kamraterna accepterar. 
Som pedagog är det viktigt att hjälpa barnen att sätta egna gränser och lära sig 
respektera andras. 
 
Lillemyr (2002) skriver att det kan hända att pedagoger ibland reagerar på 
aggressivitet i barnens lek eller när leken blir högljudd och då går in och avbryter den 
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pågående leken. Ibland är det viktigt för barnen att få ha leken ifred, utan 
inblandning av vuxna, för bearbetning av konflikter och frustrationer. Men samtidigt 
kan en vuxens inblandning i leken bidra till att barnens lek utvecklas och barnen får 
hjälp att bearbeta sina känslor och problem. 
 

3 Metod 

Här kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga när vi samlade in vårt 
material. Vi beskriver hur vi har gjort vårt urval, vilka metoder vi har valt att använda 
och hur vi har behandlat det insamlade materialet. 
 
Vi valde att använda oss utav intervjuer och observationer för att få reda på hur 
konflikter och konflikthantering ser ut i praktiken. Vi planerade att intervjua barn 
och pedagoger på två olika förskolor samt observera verksamheten.  
   

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att använda oss av intervjuer och observationer (bilaga 2 och 3) för att få en 
inblick i hur konflikthantering ser ut i verksamheten. För att få en tydligare bild av 
konflikt i förskolan valde vi att intervjua både barn och vuxna på de båda förskolor vi 
besökte. Innan vi gick ut på förskolorna skickade vi ut missivbrev (bilaga 1) till 
föräldrar som hade barn i de barngrupper vi skulle observera. Vi valde att prata med 
barnen och pedagogerna i samband med de konflikter vi observerade för att få höra 
olika perspektiv på den konflikt som inträffat.  
 
Intervjuer 
Intervjuer är ett vanligt redskap inom utbildningsvetenskap och kan göras på många 
olika sätt. Vi valde att göra strukturerade intervjuer efter ett intervjuschema där 
frågornas formulering och ordningsföljd är bestämda på förhand är. Resultatet från 
denna form av intervju är lätt att behandla och man kan enkelt jämföra de svar man 
fått från olika personer (Stukát 2011). Vi valde också att prata med pedagogerna i 
samband med specifika konflikter för att höra deras tankar om just den konflikten. 
 
Vi frågade om tillåtelse innan vi genomförde intervjuerna med pedagogerna. Vi hade 
tänkt spela in intervjuerna för att få lite extra stöd när vi sedan gick igenom dem men 
upptäckte tidigt att det var svårt att få tid och möjlighet att sitta ner och spela in, 
samt att vissa pedagoger tyckte det var obekvämt att bli inspelade. Därför valde vi 
bort bandspelare till förmån för enbart skrivna intervjuer då vi kände att det skulle ge 
oss bättre resultat och mer avslappnade intervjuer. Genom att enbart anteckna och 
inte spela in och transkribera intervjuerna kan det hända att vi missar information 
som kan vara relevant för arbetet. Vi kan missa att skriva ner något som sägs eller 
inte få med alla delar av samtalet i anteckningarna. Trots detta ansåg vi att det skulle 
vara bättre att inte spela in och transkribera intervjuerna. 
 
Istället för att göra formella intervjuer valde vi att prata med barnen i samband med 
konflikten samt få höra om barnens tankar och känslor kring den konflikt som precis 
inträffat. Dessutom ansåg vi att det var intressant och relevant att prata med barnen i 
samband med konflikten för att få så klara svar som möjligt medan barnen hade det 
inträffade tydligt i minnet. Det var inte alltid så enkelt att få till samtal med barn och 
pedagoger direkt efter händelserna då det ofta var ont om tid för pedagogerna och 
alla barn inte var intresserade att berätta om konflikterna. 
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Observationer 
Att använda sig av observationer är lämpligt då man vill ta reda på vad människor 
gör och hur det går till i verksamheten. Om man vet vad man är ute efter att 
observera kan man göra ett observationsschema på vad man ska titta efter (Stukát 
2011). Då det, precis som Stukát tar upp, är det yttre beteendet man observerar och 
det är svårt att med en observation veta hur barnen känner, valde vi att komplettera 
våra observationer med att samtala med barnen om hur de kände och upplevde det 
som hänt. 
 
Vi valde att använda oss av observationer för att vi ville få en bild av hur det såg ut i 
verksamheten, vilka konflikter som dyker upp i barngruppen och hur konflikterna 
hanterades av både barn och pedagoger. 
 
Observationerna utförde vi under förmiddagarna på två olika förskolor. Vi valde 
förmiddagar eftersom större delen av barngruppen då var på förskolan och delaktiga 
i verksamheten. Vi försökte att inta en passiv roll under våra observationer men 
ibland var detta svårt då barnen sökte hjälp hos oss och då valde vi att kliva in i 
barngruppen. Under våra observationer valde vi att titta på olika former av konflikter 
och olika sätt att hantera dessa för att få en så stor inblick som möjligt i 
verksamheten. 
 

3.2 Urval 

Vi valde att besöka förskolor som vi kände till sedan tidigare i två olika kommuner. 
Förskolorna hade olika många hemvister och olika stora barngrupper. En av 
förskolorna låg i ett mer invandrartätt område och hade många barn med annat 
modersmål än svenska, medan en annan hade övervägande svenska barn och mindre 
barngrupp inne på varje hemvist. En av förskolorna vi besökte hade åldern 1-6 då de 
även hade förskoleklassen i samma byggnad, medan de andra hade åldrarna 1-5. Vi 
valde att bara vara på förskolor med blandade barngrupper för att få se konflikter 
mellan både lite större och lite mindre barn. När vi pratade med barnen i samband 
med konflikterna valde vi att inte prata med de yngsta, då vi kände att de inte kunde 
redogöra för sina känslor kring det som inträffat. 
 
Vi valde att intervjua de pedagoger som fanns på de förskolor vi var på. Dessa 
förskolor valde vi för att de hade stora barngrupper och det fanns möjlighet att 
observera olika slags konflikter. När vi var ute på förskolorna var vi uppmärksamma 
och observerade de konflikter som dök upp, oavsett om de var små eller stora. Vi ville 
ha många observationer för att sedan kunna gå igenom få en så stor överblick som 
möjligt kring vårt område.  

3.3 Databearbetning och analysmetoder 

Vi sammanställde observationerna och gick igenom dem tillsammans för att kunna 
sammanfatta vad vi sett. Efter att ha diskuterat observationerna valde vi vilka 
observationer vi ville visa fram i arbetet. Vi valde de observationer som visade på de 
konflikter som var vanligast på förskolorna samt olika sätt att lösa konflikterna. Vissa 
observationer valdes bort då vi ansåg att konflikterna i dessa kunde vara lätta att 
känna igen och handlade om känsliga saker. Vi valde att ge en generell överblick över 
våra observationer och endast gå in på djupet med ett fåtal observationer.  
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Vi skrev rent anteckningarna från intervjuerna och sammanställde pedagogernas 
svar. När vi skulle sammanställa de svar vi fått fram valde vi att sortera dem efter 
intervjufrågorna vi använt (bilaga 2). Vi diskuterade och jämförde intervjuerna med 
de observationer vi gjort.  
 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra forskningsetiska krav att ta hänsyn till, 
dessa är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till dessa krav och informerat pedagogerna på 
förskolorna samt vårdnadshavare till de inblandade barnen om dessa.  
 
Informationskravet 
Deltagarna ska informeras om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att 
de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan 
 
Samtyckeskravet 
De som medverkar i studien har själva rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de vill delta i studien. Alla som deltog i vår studie hade gett sitt samtycke. 
 
Konfidentialitetskravet 
Deltagarna ska vara införstådda med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Vi 
informerade alla inblandade att materialet enbart skulle användas till vår studie och 
att inga namn skulle förekomma någonstans, de namn vi använde oss av i själva 
arbetet skulle var fingerade. 
 
Nyttjandekravet 
Det insamlade materialet får endast användas för forskningsändamål och 
informationen får inte utlånas för kommersiellt bruk. 
 

4 Resultat 

Generell presentation av de båda förskolorna 
Båda förskolorna hade stora barngrupper och många barn med annat modesmål än 
svenska. Den ena förskolan hade ganska små ytor i lokalerna medan den andra 
förskolan var mer nybyggd med större ytor och annan planering av lokalerna. 
Lokalernas utformning gjorde att arbetslagen på de båda förskolorna arbetade olika. 
På förskolan som var mer nybyggd hade pedagogerna större möjlighet att dela upp 
barngruppen i mindre grupper då de hade tillgång till fler rum och större lokaler. 
 
Ibland löste barnen själva konflikterna som uppstod, men ville oftast ha hjälp av 
vuxen. På en förskola var de vuxna snabba att hoppa in och avbryta konflikterna. Det 
var både mindre och större konflikter i de olika barngrupperna. Bland de små barnen 
var det många konflikter om mitt och ditt, barnen tog saker från varandra eller 
råkade göra varandra illa då de inte såg var de klev.  
 
På den andra förskolan var det många konflikter kring lekar, att vissa barn kände att 
de inte fick vara med eller inte hade någon att leka med. Vissa av dessa löste barnen 
själva, men oftast vände de sig till en vuxen för att få hjälp. Vi såg konflikter där en 
vuxen klev in och ”löste” konflikten utan att veta vad som hade hänt mellan barnen 
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eller vad konflikten egentligen handlade om, men också konflikter där pedagogen tog 
sig tid att sitta ner och prata med barnen om konflikten och reda ut det ordentligt. 
 

4.1 Observationer 

Observation 1 Barns upplevelser uppmärksammas inte 
Barnen satt vid dörren till lekhallen och väntade på att gå ut och sätta sig vid borden 
för att äta frukost. Sandra, 5 år, satt med ryggen mot väggen precis intill dörren och 
Erik, 5 år, som precis hade tvättat händerna, kom och satte sig bredvid henne. 
Sandra blev sur och sa att hon ville sitta bredvid Malin. Hon började knuffa på Erik 
med både händer och fötter. Han började säga något men Sandra började gråta och 
knuffade mer bestämt på honom. En av pedagogerna, Maria, lade märke till att 
Sandra grät. Hon frågade varför Sandra var ledsen och fick då höra att Sandra inte 
ville att Erik skulle sitta bredvid henne, hon ville att Malin skulle sitta där. Maria sa 
då åt Erik att flytta på sig så att Malin kunde sitta bredvid Sandra och pekade på en 
ledig plats mot väggen på andra sidan av den smala gången. Erik reste sig med en 
suck och satte sig med ryggen mot väggen på andra sidan. När Malin kom från 
toaletterna där hon varit och tvättat händerna klappade Sandra på golvet bredvid sig 
och Malin satte sig ner bredvid Sandra. 
 
Vid ett samtal strax efter incidenten berättade Erik att han inte hade något emot att 
flytta på sig, men att han ansåg att han kunde få sitta var han ville om det var ledigt 
där. Han tyckte att Sandra kunde ha flyttat sig när Malin kom ut från toaletterna. 
Han påpekade också att Sandra faktiskt hade knuffat på honom med både händer 
och fötter, men ingen hade sagt till henne att man inte fick göra så. Han kände att 
han hade fått en tillsägelse trots att han inte hade gjort något fel och att ingen hade 
velat höra vad han tyckte och kände. Sandra sa att hon ville sitta bredvid Malin och 
hon tyckte det var självklart att Erik skulle flytta på sig eftersom hon hade satt sig där 
först. 
 
Observation 2 Att sätta sig in i andras känslor 
Olle, 5 år, och Melvin, 4 år, lekte med två bilar inne i vilorummet. Mattias, 5 år, stod i 
dörren med en bil i handen och tittade på dem innan han flyttade sig in i rummet och 
försökte vara med i leken. Olle blev sur och sa åt Mattias att gå ut, han fick inte vara 
med. Mattias stod envist kvar och ville inte flytta sig. Olle höjde rösten när Mattias 
inte verkade bry sig och en av pedagogerna, Hanna, kom och frågade vad det var som 
hände. Olle började gråta och sa att han inte ville leka med Mattias, han ville bara 
leka med Melvin. Men Mattias följde efter dem och lyssnade inte när de sa att han 
inte fick vara med. Melvin satt och tittade på de två andra men sa ingenting. Mattias 
ställde sig med armarna i kors och sa att han också ville leka där inne och att de inte 
kunde bestämma var han fick leka. Hanna frågade Olle varför Mattias inte fick vara 
med och fick till svar att Olle inte ville det. Melvin hade återgått till att leka med bilen 
och verkade inte bry sig om konflikten mellan de båda andra. Hanna sa att Mattias 
antagligen följde efter dem för att han ville vara med och Mattias nickade 
bekräftande.  Till slut frågade Hanna om inte Mattias kunde få vara med dem och 
leka. Hon frågade hur Olle skulle känna sig om det var han som inte fick vara med. 
Mattias sa att det inte var roligt att inte få vara med, han ville verkligen leka med Olle 
och Melvin. Olle funderade lite och sa sedan att Mattias kunde vara med dem om han 
ville. Mattias sken upp och satte sig genast på golvet med bilen. Hanna sa att det var 
snällt av Olle att Mattias fick vara med och efter bara någon minut lekte alla tre 
tillsammans. 



14 
 

 
I ett samtal efter konflikten berättade Mattias att han ville leka med Olle och Melvin 
eftersom de också lekte med bilar, det var ingen av de andra barnen som lekte med 
bilarna. Han blev inte ledsen för att han inte fick vara med utan blev istället sur och 
påpekade att pedagogerna brukar säga att man inte fick säga att någon inte får vara i 
ett rum. Han bestämde själv var han vill leka. Pedagogen Hanna berättade efter 
konflikten att Olle ofta blir ledsen då han inte får som han vill och att han ett par 
gånger kommit och sagt att han inte får vara med och leka. På avdelningen har de 
pratat lite om känslor och eftersom Hanna visste att Olle vet hur det känns när man 
inte får vara med tänkte hon att det kunde vara bra för honom att sätta sig in i hur 
Mattias kände det. 
 
Observation 3, Barn som känner sig uteslutet ur leken 
Jenny, 4 år, stod i dörröppningen till 5-årsrummet och grät. Då en av pedagogerna 
gick fram till henne och frågade vad som var fel, berättade hon att hon inte fick vara 
med och leka. Sara, Hanna, Stella och Molly som lekte i 5-årsrummet sa att Jenny 
fick vara med men att de ville leka inne i 5-årsrummet och inte ute på avdelningen 
som Jenny ville. Jenny grät fortfarande och fortsatte hävda att hon inte fick vara med 
och sa att hon inte ville vara inne 5-årsrummet. Sara sa då att Jenny fick vara med 
om hon ville leka därinne, för de ville inte vara ute på avdelningen. 5-årsrummet var 
deras hus och de ville leka därinne. Jenny började gråta mer och sa att ingen ville 
leka med henne ute på avdelningen. Hon sa att hon inte hade någon att leka med. 
Flickorna sa att Jenny fick vara med, men de ville inte att hon skulle bestämma vad 
de skulle göra. De ville fortsätta sin lek. Pedagogen försökte trösta Jenny och sa att 
flickorna kunde fortsätta leken innan hon stängde dörren in till 5-årsrummet.  
 
Hon satte sig ner på en pall och lyfte upp Jenny i knäet medan hon försökte lugna 
henne. Hon förklarade att flickorna ville leka inne i 5-årsrummet och att Jenny fick 
acceptera det. Pedagogen frågade om Jenny ville gå och leka med något annat, men 
hon skakade på huvudet och sa att hon ville sitta där en stund. Pedagogen lät henne 
sitta kvar i knäet medan hon pratade med henne och efter en liten stund hade Jenny 
lugnat ner sig och grät inte längre. Efter att ha suttit hos pedagogen ett tag gick Jenny 
och knackade på dörren in till 5-årsrummet och frågade om hon fick vara med i deras 
lek. 
 
Vid ett samtal efter konflikten sa Jenny att hon förstod att de andra barnen inte 
uteslöt henne ur sin lek. De ville fortsätta leken på sitt sätt och hon fick vara med om 
hon ville leka inne i 5-årsrummet med dem. Pedagogen förklarade i ett samtal efter 
konflikten att hon inte tyckte det var rätt att flickorna skulle avbryta sin lek i 5-
årsrummet om de inte ville och att Jenny kunde välja om hon ville vara med dem 
eller leka något annat. Här tyckte pedagogen det var bättre att Jenny fick sitta hos 
henne och lugna ner sig lite så att hon kanske senare kunde förstå att hon fick vara 
med i leken. 
 
Observation 4, Missförstånd mellan barnen 
Natali, 5 år, kom fram till Diana, pedagog, och var ledsen för att Martin, 5 år, hade 
stängt dörren på henne. Hon visade var hon hade gjort sig illa och sa att det gjorde 
ont. Precis då gick Martin förbi en liten bit ifrån dem och Diana frågade om han 
kunde komma en liten stund. Martin kom fram till henne och Diana bad Natali 
berätta för honom vad hon just hade sagt.  
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Diana: Kan du berätta för honom vad du sa till mig. 
Natali: Varför gjorde du så? Varför stängde du dörren på mig? 
Martin: Jag såg dig inte. 
Natali: Men du stängde dörren på mig, det gjorde ont. 
Martin: Jag såg inte att du var precis vid dörren, jag visste inte. 
 
Natali var tyst en liten stund, men accepterade att Martin inte hade sett henne och 
han klappade försiktigt på hennes arm och sa förlåt. Diana sa att det var jättebra att 
de pratade med varandra om det som hade hänt och att Martin bad om ursäkt för att 
han hade råkat skada Natali. De nickade och gick iväg för att leka tillsammans. 
 
Efter konflikten berättade pedagogen Diana att hon tycker det är viktigt att barnen 
tillsammans får prata om det som har hänt och hitta en lösning tillsammans. Diana 
sa att hon gärna finns där som stöd och hjälper barnen om det behövs men att hon 
tycker att barnen behöver lära sig att själva lösa de konflikter som uppstår. Natali 
berättade att hon gick till en pedagog för att få hjälp eftersom en del barn inte 
lyssnade när barnen pratade med dem. Men om det fanns en vuxen där så lyssnade 
barnen bättre. Hon tyckt det var lättare att lösa konflikter då en pedagog fanns med 
som stöd och kunde hjälpa till om det behövdes. 
 
Observation 5, Barn löser konflikt själva 
Klara, 2 år, hade en blå boll som hon satt och rullade till Lisa. Efter ett tag släppte de 
bollen och började leka en annan lek. Bollen låg kvar på golvet och efter en stund 
började Johanna, 2 år, leka med bollen. Klara såg det och sprang genast fram till 
Johanna. Hon började putta på Johanna och skrek att de var hennes boll. Johanna 
höll fast i bollen och vill inte släppa den, Klara började då gråta. Johanna höll fram 
bollen mot Klara och sa att båda kunde leka med den. Klara tvekade lite men gick 
med på det. Flickorna satte sig ner på golvet och började rulla bollen mellan sig.  
Vid ett samtal med barnen precis efter konflikten sa båda barnen att de hade bollen 
och att den andra ville leka med den. Men nu lekte de tillsammans med bollen och 
såg problemet som löst. 
 
Observation 6, Testar gränser i leken 
Oskar, 2 år, satt i en träbil och lekte att han körde bilen. Kalle, 4 år, började skrika att 
han hade bilen. En av pedagogerna hade sett att Oskar hade bilen först och 
fortfarande använde den. Hon frågade om Kalle hade bilen och fick svaret ja. Hon sa 
då att hon såg att Oskar hade bilen och hade lekt med den en stund. Kalle svarade att 
han hade bilen och pedagogen sa att Kalle fick ha bilen då Oskar var klar. Kalle 
försökte locka bort Oskar från bilen genom att visa på andra leksaker. Efter en stund 
tröttnade Kalle och gick iväg för att leka. Oskar lekte med bilen en stund till innan 
han gick ifrån bilen och lekte med något annat. Efter en stund insåg Kalle att bilen 
var ledig och sprang dit. 
 
Kalle: Titta Oskar, jag har bilen! 
Oskar springer genast dit och skriker att han hade bilen. 
Kalle: Titta bilen Oskar. 
 
Ett par av pedagogerna sa till Oskar att han lekte med något annat och att bilen var 
ledig. Kalle fick leka med den nu, men Oskar lyssnade inte utan började gråta och 
skrek att han hade bilen. Kalle fortsatte reta Oskar och tillslut fick en av pedagogerna 
bära bort Oskar så att han kunde lugna ner sig medan en annan pedagog pratade 
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med Kalle och sa att han inte fick reta Oskar. När Oskar hade lugnat ner sig lite kom 
Kalle och sa förlåt innan han fortsatte leka. Oskar fick sitta kvar hos pedagogen en 
stund tills han lugnat ner sig och ville gå tillbaka och leka. 
 
Efter konflikten berättade den ena pedagogen, Sofia, i ett samtal hur hon uppfattade 
konflikten och varför hon agerade som hon gjorde i situationen. Pedagogen talade 
om att Oskar ofta ”låser” sig i leksituationer, därför händer det att pedagogerna går in 
och är ett ”hjälp jag” till honom. Sofia ansåg att Oskar i en konflikt mår bra av att få 
hjälp att bryta sitt beteende och tillsammans med en vuxen i lugn och ro få tid för 
reflektion. Därför valde hon att bära bort honom från bilen. 
 

4.2 Intervjuer 

Pedagogerna anser att en konflikt är när barn inte kommer överens, tycker olika eller 
blir osams och bråkar. De pedagoger vi intervjuade hade arbetat inom förskolan 
alltifrån ett år till 30-35 år, de hade olika erfarenheter att bidra med. Pedagogerna 
visade sig vara överens om att konflikter uppstod varje dag på förskolan och att det 
var bra att samtala med barnen då det uppstod en konflikt. De flesta tyckte det var 
bra att barnen lär sig lösa konflikterna på egen hand men några sa att de märkt att 
barnen söker sig till någon vuxen för hjälp då de själva inte klarar av att lösa 
konflikten som uppstått. Om barnen behöver stöd så kan den vuxna gå in och medla i 
konflikten. 
 
Pedagogernas sätt att hantera konflikter 
Ingen av pedagogerna beskrev någon speciell konflikthanteringsmetod som de 
arbetar efter, men de pratade om de konflikter som uppstår i barngruppen och hur 
man kan hantera dem. En av pedagogerna beskrev att de i arbetslaget är överens om 
att barnen behöver ta eget ansvar när det uppstår konflikter. De flesta pedagogerna 
berättade att de planerar aktiviteten efter barngruppen så att de får mindre grupper 
som fungerar tillsammans.  
 
Pedagogerna vi intervjuat hade alla lite olika sätt att hantera och hjälpa till att lösa 
konflikter, men de var alla överens om att det är viktigt att prata med barnen. Flera 
av pedagogerna menade att hur de agerar i konflikten beror på vilken typ av konflikt 
det handlar om. Ett par av pedagogerna berättade att de pratar med barnen för att få 
en bild av konflikten. En annan tog upp att de pratar om att vara en bra kompis och 
att det ibland kan vara nödvändigt att dela på vissa barn som bråkar mycket. 
 
Vanliga konflikter i barngrupperna 
Alla pedagogerna var överens om att de flesta konflikter verkar ske då hela 
barngruppen är samlad eller då det är ont om personal. En pedagog tog specifikt upp 
att det är i den fria leken flest konflikter tycks inträffa och att det ofta handlar om att 
barnen vill ha samma saker. Även andra pedagoger tog upp att det ofta uppstår 
konflikter om just leksaker.  En pedagog nämnde specifikt cyklarna som en stor källa 
till konflikter. Barnen har svårt att samsas om de cyklar som finns på förskolan. 
 
Flera pedagoger berättade också att de tyckte många konflikter sker då barnen går in 
i ett rum och stänger dörren om sig. En av pedagogerna tyckte att det ofta skedde fler 
konflikter när barnen var inomhus än när de var ute på gården. Flera pedagoger 
uttryckte också att det för tillfället var många konflikter som handlar om att det är 
någon som inte får vara med och leka.  
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Barngruppens storlek 
Alla pedagoger var överens om att storleken på barngruppen har betydelse och att det 
ofta uppstår fler konflikter i större grupper. De flesta ansåg att personalen i stora 
barngrupper inte har tillräckligt med tid att se alla barn och ge varje individ 
tillräckligt med uppmärksamhet och att detta kan påverka att de uppstår fler 
konflikter i större barngrupper. Ett par av pedagogerna som arbetat länge inom 
förskolan och arbetat i olika barngrupper menade att det ofta är ett lugnare klimat i 
mindre grupper samt att det är lättare att överblicka gruppen. En pedagog berättade 
att de ofta delar upp barngruppen i mindre grupper, genom att pedagogerna går in 
med barnen i olika rum, för att få ett lugnare och mer samspelt klimat. En av 
pedagogerna menade att även lokalerna kan påverka klimatet i barngruppen. 
 

5 Resultatanalys och Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera kring metoden samt resonera kring och 
analysera resultatet. Vi kommer även att ge förslag på nya forskningsfrågor och 
presentera våra slutsatser. 
 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda intervjuer och observationer för att vi tyckte att de 
kompletterade varandra bra och gav oss en bra överblick över hur det såg ut i 
verksamheten. Vi anser att vi genom intervjuerna fick svar på det vi ville veta men 
samtidigt insåg vi när vi sammanställde intervjusvaren att vi hade velat ha tydligare 
svar på de flesta frågor, något vi inte tänkte på då vi genomförde intervjuerna. 
Lärarna visade sig vara eniga och svarade lika på de flesta frågor. Genom att ställa 
frågor som ger ganska inramade svar ansåg vi att det var lätt att jämföra svaren. De 
samtal vi hade med pedagoger och barn efter konflikterna anser vi gav oss mycket 
samtidigt som det ibland visade sig vara svårt att få till samtal med pedagogerna. Det 
var lättare att få tid att samtala med barnen, men alla barn var inte intresserade att 
prata om konflikterna. Det blev därför bara ett fåtal observationer där vi hade både 
pedagogernas och barnens syn på konflikten.  
 
Innan vi påbörjade intervjuer och observationer skickade vi ut ett missivbrev till 
vårdnadshavare i de barngrupper där vi skulle observera. Vi fick tillbaka de flesta 
missivbreven och de flesta föräldrarna hade inte något emot att deras barn deltog i 
vår studie. Vi genomförde intervjuer och observationer blandat beroende på hur det 
såg ut i verksamheten de dagar vi var där. Till att börja med hade vi planerat att göra 
intervjuerna först men vi valde tidigt att genomföra både intervjuer och 
observationer när det passade verksamheten då vi ansåg att det är svårt att planera 
när man ska observera en konflikt. Vi bestämde även tidigt att inte spela in några 
intervjuer då flera pedagoger kände sig besvärade av att bli inspelade. Det är lätt hänt 
att missa relevant information genom att inte spela in och transkribera intervjuerna. 
Genom att enbart anteckna kan det hända att vi missar att skriva ner något som sägs 
och att vi då inte får med alla delar av samtalet i våra anteckningar. Men vi ansåg att 
det var viktigare för oss att de vi intervjuade kände sig bekväma och valde därför att 
enbart föra anteckningar. 
 
Vi kände att barnens lek inte påverkades av vår närvaro då de flesta barnen på dessa 
förskolor var vana vid att ha vuxna som observerade i verksamheten. Genom att 
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filma våra observationer hade vi kanske kunnat uppfatta fler detaljer men då vi var 
oroliga att det skulle distrahera barnen föredrog vi att anteckna under våra 
observationer. 
 
Den ena förskolan hade många barn med annat modersmål än svenska men vi kunde 
inte märka några skillnader i observationerna mellan de olika förskolorna. Den enda 
skillnaden vi märkte var att det på denna förskola fanns ett par barn som nyligen 
flyttat till Sverige och inte ännu lärt sig svenska språket vilket ibland kunde ställa till 
problem i kommunikationen. Vi valde bort några observationer på grund av att dessa 
barn var med och deras föräldrar hörde till de få föräldrar som inte ville att deras 
barn deltog i studien. 
 

5.2  Resultatanalys  

Skillnader och likheter mellan barnens och pedagogernas perspektiv på 
konflikter 
Det fanns både likheter och skillnader i barnens och pedagogernas syn på konflikter. 
De konflikter som handlade om leksaker och att barn inte fick vara med och leka var 
stora och allvarliga för barnen medan de flesta pedagogerna ofta uppfattade dessa 
konflikter som små problem som gick snabbt att lösa. För barn är det betydelsefullt 
att känna att de blir hörda och att pedagogerna förstår vad de menar och hur de 
känner (Arnér & Tellgren 2006). Pedagogerna ska föregå med gott exempel och utgå 
från barns perspektiv i verksamheten. Under våra observationer uppfattade vi att 
pedagogerna strävade efter att utgå från barns perspektiv och känslor men inte alltid 
handlade därefter. 
 
De konflikter som de flesta pedagogerna tog allvarligast var då barnen blev 
våldsamma mot varandra, gjorde illa sig eller något barn blev oerhört ledset. För 
vissa barn var dessa konflikter lika allvarliga som de konflikterna som handlade om 
leksaker. Vid ett fåtal tillfällen kunde barnen känna att deras syn på händelser inte 
var viktiga och att pedagogen inte var intresserad av vad de hade att säga.  
 
Det fanns pedagoger som tog allvarligt på de flesta konflikter och som pratade med 
alla inblandade barn för att reda ut problemet. De ansåg precis som barnen att även 
om vissa konflikter kan verka små så kan de vara stora och betydelsefulla för de 
inblandade barnen. Både barn och pedagoger upplevde att barnen bad om hjälp och 
stöd från någon pedagog vid de flesta konflikterna. En del barn tyckte det var lättare 
att lösa konflikter när en pedagog fanns med som stöd eftersom de flesta barnen 
lyssnade bättre då och tog det mer allvarligt. 
 
I observation 4 när Natali gjorde sig illa vände hon sig direkt till en vuxen för att få 
hjälp och stöd. Hon berättade vad som hade hänt och pedagogen ropade till sig 
Martin så att Natali kunde prata ut med honom om det som hade hänt. Pedagogen 
tyckte det var viktigt att barnen tillsammans klarade av att lösa problemet och när 
barnen fick prata om det som hade hänt klarade de på egen hand att reda ut 
konflikten. För barnen är det viktigt att känna att de har kontroll och att det finns en 
vuxen närvarande som kan ge de stöd i situationen (Johansson 2001). Thornberg 
(2006) betonar att pedagogerna oftast blir uppmärksammade på de konflikter som 
sker genom att något av de inblandade barnen vänder sig till pedagogen för att få 
hjälp och stöd. Natali kände att hon behövde hjälp från en pedagog för att hantera 
situationen. Men bara pedagogen fanns där som stöd för henne så kunde barnen 
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själva reda ut olyckshändelsen och återgå till att leka. På båda förskolorna fanns det 
konflikter som handlade om missförstånd mellan barnen och genom att låta barnen 
prata om det som har hänt med varandra kan de tillsammans lösa konflikten. Även 
om Natali var upprörd över att ha gjort sig illa upplevde varken de inblandade barnen 
eller pedagogen det som en stor konflikt. De uppfattade alla konflikten som en 
olyckshändelse. 
 
I observation 1 upplevde de som var inblandade konflikten på olika sätt. För Sandra 
var det ett problem att Erik hade satt sig bredvid henne, men Erik upplevde det inte 
så. Däremot kände han sig ledsen för att pedagogen lät Sandra komma undan med 
att ha knuffat på honom. För pedagogen gick det att lösa problemet med att säga åt 
Erik att flytta på sig, något som också gjorde Sandra nöjd. Erik fick inget tillfälle att 
berätta sin upplevelse av konflikten för pedagogen. Både Thornberg (2006) och 
Öhman (2003) poängterar att det är viktigt att känna till vad konflikten handlar om 
och att lyssna till alla inblandade för att kunna lösa konflikten på ett konstruktivt 
sätt.  
 
Pedagogen hör bara Sandras version av incidenten och ger inte Erik tillfälle att 
berätta sin version, vilket resulterar i att konflikten inte blir löst för alla parter. För 
pedagogen är den enklaste lösningen att säga åt Erik att flytta på sig. Thornberg 
(2006) skriver att det är lätt hänt att barnens känslor hamnar i bakgrunden då 
pedagogen har bråttom att lösa konflikten och att detta kan försvåra 
konflikthanteringen i framtiden. En konflikt som Erik till att börja med inte upplever 
som ett problem utvecklas till ett problem för honom då ingen tar hänsyn till hans 
känslor eller upplevelser. 
 
I observation 6 såg barnen och pedagogerna annorlunda på konflikten. Kalle 
upplevde inte att problemet var så stort, men för Oskar var det svårt att hantera att 
Kalle retades med honom. Pedagogerna såg det som att Kalle provocerade Oskar och 
gick för långt. När Kalle fick tid att reflektera över det som hänt kunde han hålla med 
om att det var onödigt att reta Oskar om bilen. Den ena pedagogen såg det som att 
Oskar själv inte klarade av att hantera konflikten då han låste sig och inte kunde 
acceptera att bilen var till för alla.  
 
Konflikter om upplevelse av exkludering 
Pedagogerna vi intervjuade tyckte att det var många konflikter som handlade om att 
något barn inte fick vara med och leka. Då något barn blev uteslutet ur leken löste 
barnen oftast inte dessa konflikter på egen hand utan den som inte fick vara med 
vände sig nästan alltid till en pedagog för att få hjälp. I observation 2 var det viktigt 
för Olle få ha leken ifred och bara leka med Melvin, men det var också viktigt för 
Mattias att få vara med i leken. Pedagogen pratade med barnen och försökte bilda sig 
en uppfattning om vad konflikten handlade om. Pedagogen behöver ta reda på vad 
det handlar om då barnen säger att de inte får vara med och leka eftersom det kan 
finnas olika anledningar till att ett barn blir utesluten ur leken (Utas Carlsson & 
Rosenberg Kimblad 2011). I den här observationen handlade det om att Mattias ville 
leka med de andra två som också hade bilar, medan Olle enbart ville leka med Melvin 
och ingen annan. 
 
På förskolan där konflikten i observation 2 inträffade har de haft många konflikter 
som handlar om att vissa barn inte får vara med och leka. Detta kan ha många olika 
orsaker; att barnen vill leka olika lekar, att barnet som inte får vara med förstör för 
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de andra eller att några barn vill leka själva. Ofta klev pedagogerna in i konflikten och 
försökte medla så att inget barn kände sig utanför. Om man inte vet orsaken till 
barnets utanförskap kan man förstöra den pågående leken genom att tvinga barnen 
att leka tillsammans. I observation 3 handlade det inte om att Jenny inte fick vara 
med utan att hon upplevde att de andra inte ville leka med henne. Eftersom de ville 
leka olika lekar kände hon sig utanför och ansåg att de inte ville ha henne med i sin 
lek.  
 
Arnér & Tellgren (2006) skriver om att barn kan uppleva en känsla av utanförskap 
om de inte har någon att leka med, precis som Jenny känner det i konflikten. 
Eftersom de andra inte vill leka samma lek som henne känner hon sig utanför. 
Genom samtal med pedagogen blir Jennys lugnare och hon får ventilera sina känslor, 
något som Wahlström (1996) skriver är viktigt för att sedan kunna se sakligt på 
problemet. Jenny kunde senare förstå att de andra barnen inte hade stängt henne ute 
ur leken utan att de bara ville fortsätta sin lek på sitt sätt. Pedagogen i observation 2 
försökte få med Mattias i leken genom att låta Olle sätta sig in i hur Mattias kände. 
För att lösa vissa konflikter menar Wahlström (1996) att barnen kan behöva sätta sig 
in i varandras situationer och känslor. I observation 6 ser vi också hur det kan hjälpa 
konfliktlösningen att barnen sätter sig in i varandras situationer. Genom att sätta sig 
in i hur Oskar kände det förstår Kalle att han gick för långt och ber därefter Oskar om 
ursäkt. 
 
Sak-konflikter 
Något vi såg ofta under våra observationer var konflikter om leksaker, antingen att 
ett barn tog en leksak från någon annan eller att två barn ville ha samma leksak. Även 
de pedagoger vi intervjuade ansåg att de flesta konflikterna handlade om leksaker. Då 
dessa konflikter om leksaker uppstod gick ofta pedagogerna in och löste konflikten åt 
barnen genom att bestämma vem som fick leka med leksaken eller hitta en liknande 
leksak till barnet som var utan. Men barnen klarar ibland på egen hand av att lösa 
konflikter kring leksaker genom att dela med sig. Lillemyr (2001) skriver att då barn 
tar leksaker från varandra lär de sig konflikthantering i leken. Barnen värderar sin 
rätt till leksakerna högt (Johansson 2001). Upplever de att andra barn vill leka med 
sakerna protesterar de genom att klaga, skrika eller gråta. I observation 5 ansåg Klara 
att leksaken var hennes och att ingen annan hade rätt att leka med den. För henne 
spelade det ingen roll att hon redan hade lämnat bollen, det var hon som hade den 
först. När Johanna tog bollen protesterade Klara högljutt och påpekade att hon hade 
den. Även Johanna ansåg att bollen var hennes då hon lekte med den just då. Deras 
sätt att lösa det var att leka med bollen tillsammans. Johanna löste konflikten genom 
att dela med sig av bollen och låta Klara vara med och leka. 
 
I observation 6 testar Kalle var Oskars gräns går genom att provocera honom och 
trots att Oskar blir ledsen fortsätter Kalle reta honom och säga att han har bilen. 
Johansson (2001) menar att barnen ofta utmanar och testar gränser i leken. Genom 
att provocera Oskar testar Kalle var hans gräns går. Här går pedagogerna in och visar 
att gränsen är nådd då Oskar inte själv klarar av det. Utas Carlsson & Rosenberg 
Kimblad (2011) skriver att om barnen känner starka känslor som ilska eller förtvivlan 
kan det var bra för de att ta ett steg tillbaka och lugna ner sig lite. Det är ofta lättare 
att hitta en lösning på konflikten när barnen har lugnat ner sig och kan tänka klart. 
Oskar är så upprörd att han behöver gå åt sidan för att lugna ner sig innan de kan 
försöka hantera konflikten. När Kalle får reflektera över sitt handlade och diskutera 
det med en pedagog kan han förstå att han borde ha slutat retas.  
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Pedagogernas syn på konflikterna i barngruppen 
Pedagogerna var överens om att olika konflikter dagligen uppstod i barngruppen och 
att typen av konflikter ofta berodde på vilka barn som var inblandade. De flesta ansåg 
att barnen behövde få ta eget ansvar i konflikthanteringen och tillsammans lösa 
konflikten medan pedagogen fanns där som stöd. I våra observationer kunde vi se att 
det fanns pedagoger som hanterade konflikterna på detta vis medan andra pedagoger 
gick in i barnens konflikt och löste konflikten på ett sätt som var tillfredsställande för 
pedagogen men kanske inte för de inblandade barnen. Flera pedagoger tyckte också 
det var viktigt att skapa sig en bild av konflikten genom att prata med alla inblandade 
men vi såg i våra observationer att pedagogerna ibland hade för bråttom för att 
lyssna på alla barn och få en tydlig bil av konflikten. Vid dessa konflikter var det 
oftast ett barn som berättade sin upplevelse av det som hänt och pedagogen skapade 
sig en bild av situationen efter det barnet berättade. 
 
Alla pedagoger var överens om att storleken på barngruppen hade betydelse och att 
det ofta uppstår fler konflikter i större grupper. De flesta ansåg att personalen i stora 
barngrupper inte har tillräckligt med tid att se alla barn och ge varje individ 
tillräckligt med uppmärksamhet och att detta kunde påverka att de uppstår fler 
konflikter i just större barngrupper. Ett par av pedagogerna som jobbat länge inom 
förskolan och arbetat i olika barngrupper menade att det ofta var ett lugnare klimat i 
mindre grupper samt att det var lättare att överblicka gruppen. En annan pedagog 
berättade att de ofta delade upp barngruppen i mindre grupper just för att få ett 
lugnare och mer samspelt klimat. Eriksson (2009) menar att fördelen med att dela in 
barnen i mindre grupper är att de får mer uppmärksamhet av pedagogerna och att 
det är lättare för att de vuxna att se vad som händer. Genom att planera 
verksamheten efter barnen och dela in barnen i mindre grupper kan man minska 
konflikterna. 
 
Något som dessutom flera av pedagogerna vi intervjuade tog upp var att det ofta blir 
många konflikter i barngruppen då det finns brister hos arbetslaget, till exempel då 
personalen är stressad eller det är många vikarier. Enligt Björck-Åkesson (2009) 
påverkas barnens delaktighet i verksamheten av brister hos arbetslaget vilket gör att 
barnen känner sig mer osäkra och konflikter uppstår lättare. 
 

5.3  Resultatdiskussion 

I arbetslaget diskuterade man kring konflikter och hur man kunde hantera dem. Det 
fanns ingen ordentlig konflikthanteringsmetod på förskolorna som de kunde arbeta 
efter. Det vi kunde konstatera efter att ha sammanställt intervjuerna var att det i 
förskolorna skulle behövas mer information om konflikthantering och fler 
hjälpmedel för både barn och pedagoger att arbeta med. Även om pedagogerna var 
överens om hur de skulle arbeta med konflikterna då vi intervjuade dem, märkte vi 
skillnader i deras sätt att hantera konflikterna som uppstod. Vi anser det viktigt att 
man i arbetslaget är överens om hur man ska agera i konflikterna. Som vi ser det är 
det en trygghet för både barn och vuxna om man arbetar på ett liknande sätt inom 
arbetslaget. 
 
Vi såg många olika konflikter och att konflikterna skiljde sig beroende på barnens 
ålder. En av de vanligaste konflikterna handlade om leksakerna, att barnen ville ha 
samma leksak eller att de tog saker från varandra. Då pedagoger var inblandade 
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löstes oftast dessa konflikter genom att barnen fick turas om med leksaken. 
Pedagogen frågade då vilket barn som hade saken först och då fick det andra barnet 
vänta. Pedagogen kunde också lösa det genom att se till att båda barnen hade 
liknande leksaker eller att de fick turas om. Ibland kan det vara bra och lärorikt för 
barnet att behöva vänta på sin tur och kunna dela saker med andra. Precis som 
Johansson (2001) skriver, så är det ofta starka känslor kring leksakerna och barnen 
anser sig ha rätt till dem. När det gäller barns rätt till leksaker kan det vara bra att 
samtala med barnen och tillsammans bestämma hur man ska lösa de konflikter som 
uppstår kring leksaker. Vår studie visar att de som pedagog inte alltid är lätt att vara 
den som ger barnen rättighet till saker. 
 
Genom att ta saker från varandra kan barnen också testa gränser, de behöver testa 
för att lära sig vad de kan göra och hur långt de kan gå. I observation 6 testade ett av 
barnen gränserna hos en yngre pojke genom att provocera och visa att han hade tagit 
bilen, den var nu hans. Oskar blev så frustrerad och upprörd att han själv inte kunde 
hantera situationen och visa var hans gräns gick. Där fick pedagogerna kliva in och 
hjälpa barnen att hantera situationen. Som Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 
(2011) och Thornberg (2006) tidigare tagit upp så behöver barnen ibland få tid att 
lugna ner upprörda känslor och reflektera och se det ur andra perspektiv. När Oskar 
lugnat ner sig klarade han lättare av att ta till sig det som hänt och då kunde även 
Kalle prata med honom och be om ursäkt. Det här visar på betydelsen av att i 
förskolan ge barnen tid för eftertanke och för att lugna ner upprörda känslor så att 
barnen får större kontroll över situationen och inte bara går på känsla och agerar.  
 
En annan konflikt som ofta förekom var att ett barn inte fick vara med i leken. Att 
barnen inte får vara med och leka kan ha olika orsaker och som författarna har tagit 
upp är det viktigt att ta reda på varför barnet inte får vara med. I observation 2 hade 
Olle bestämt att han inte ville ha någon mer med i leken och det var därför Mattias 
inte fick vara med dem. I observation 3 upplevde Jenny att hon inte fick vara med 
trots att de andra barnen bjöd in henne i deras lek. Här hade pedagogen kunnat säga 
åt flickorna att låta Jenny vara med och få bestämma över leken men då hade kanske 
flickorna känt sig kränkta över att de tvingades ändra sin lek. Precis som Lillemyr 
(2002) skriver är det ibland viktigt för barnen att få ha leken ifred utan inblandning 
från pedagogerna. I det här fallet tyckte pedagogen inte att det var rätt att flickorna 
skulle tvingas avbryta sin lek, pedagogen har inte rätt att bestämma vad barnen ska 
leka. Det är betydelsefullt att se skillnaderna i konflikter kring barns lek eftersom 
konflikterna kan handla om olika saker. Pedagogen behöver avgöra när de ska låta 
barnen ha sin lek ifred och inte störa eller när de behöver hjälpa ett barn att få vara 
med i leken så att barnet som är utanför får känna sig delaktig i gemenskapen. Både 
Arnér & Tellgren (2006) samt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) tar 
upp att leken betydelsefull för barns sociala utveckling. Genom att ibland som 
pedagog gå in i barns lek för att få med ett barn som är utanför kan man stärka det 
barnets självkänsla och hjälpa barnet att bli en del av gemenskapen. Om barn redan i 
förskolan får lära sig att vara en del av en social gemenskap och leka med olika barn 
får de lättare att senare i livet skaffa nya vänner och ta för sig i det sociala livet, då vi 
lever i ett socialt samhälle där vi behöver kunna samarbeta med olika individer 
 
I konflikthantering är det viktigt att barnen själva får försöka hitta på lösningar, om 
de har sårat någon, hur kan de då göra det bra igen? Istället för att säga förlåt kan 
barnen visa och göra det bra igen. Under våra observationer har vi sett att det är 
viktigt att lyssna på alla iblandade då vi alla uppfattar situationer olika. Pedagogen 
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behöver prata med barnen om det som har hänt och bekräfta deras känslor och 
upplevelser. För att barnen ska lära sig att i framtiden själva lösa konflikterna som 
uppstår behöver de tidigt få rätt redskap och lära sig hantera olika motsättningar. Vi 
såg exempel på där pedagogen hade bråttom att lösa konflikten och därför inte tog 
sig tid att ta reda på vad som hade hänt och prata med alla inblandade. Även om 
pedagogen i observation 1 ansåg sig ha löst problem så var det ingen tillfredsställande 
lösning för alla inblandade. Där såg vi tydligt varför pedagogen behöver lyssna på alla 
upplevelser av situation för att kunna hantera konflikten på ett bra sätt. Precis som  
 
Thornberg (2006) påpekar att vissa pedagoger har bråttom att få en lösning på 
konflikten då de kanske känner sig stressade och anser att de inte har tid att reda ut 
det. Att en del pedagoger känner sig stressade och upplever tidsbrist kan bero på att 
barngrupperna är stora och att de har många barn att uppmärksamma samt att 
verksamhetens planering inte alltid fungerar som den ska. Under våra observationer 
upplevde vi att flera av pedagogerna ofta var stressade på grund av personalbrist. 
 
Vår studie visar att det som pedagog är viktigt att föregå med gott exempel och lyssna 
på det barnen har att säga. Om pedagogen är öppen och visar att barnens tankar och 
känslor är betydelsefulla så gynnar det barnens självkänsla och trygghet. Barnen 
vågar vända sig till pedagogen om de gör något fel och kan vara öppna och ärliga.  
Läraryrket är väldigt komplext och vi har under vår studie lärt oss att det finns 
mycket vi måste se och vara uppmärksamma på. Det handlar inte bara om att planera 
verksamheten och förbereda barnen inför skolan utan även att se till varje individ, 
hjälpa barnen att utvecklas och lära dem att hantera de motgångar de möter och se 
till att barnen är delaktiga i verksamheten. För barnen är det viktigt att vara delaktiga 
i verksamheten och känna att de har inflytande.  Barnen behöver få öva sig på att ta 
ansvar och känna att de klarar saker själva. Om de aldrig får försöka att ta ansvar 
eller lösa konflikter på egen hand blir det svårare för barnen att lära sig hur de ska 
göra.  
 
Många forskare har framhållit att det är bra att tidigt lära barnen att sätta ord på sina 
känslor. Pedagogerna har ett ansvar att lära barnen att känslor kan visas på olika sätt 
och att visa varandra respekt. Man kan prata med om hur man är en bra kompis, vad 
betyder det för dem? Likaså att visa varandra hur man kan vara en bra kompis. 
Barnen behöver lära sig att hjälpa varandra och ta hänsyn till varandras behov. Om 
någon är ledsen kan barnen trösta varandra eller hämta en vuxen som kan hjälpa till. 
Pedagogerna behöver lära barnen att det är okej att visa känslor, att vara ledsen, arg 
eller frustrerad. Vår studie visar att om barnen får lära sig det tidigt blir det lättare 
för dem att hantera känslor när de blir äldre. 
 

5.4  Slutsatser 

När vi började detta arbete var syftet att få en inblick i hur konflikthantering går till i 
praktiken samt vilka konflikter som ofta förekommer i verksamheten. Vi ville höra 
både pedagogers och barns åsikter kring konflikter och under ett samtal med vår 
handledare blev vi intresserade av att ta reda på om och hur barns och pedagogers 
perspektiv skiljde sig kring specifika konflikter som inträffade. Vi känner att vi 
genom vårt arbete har fått djupare förståelse för de konflikter som uppstår och hur 
man kan hantera dem. 
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Det har tydligt framgått att pedagogens roll i konflikthanteringen är väldigt viktig, 
något vi sett under våra observationer och även läst om i litteraturen. Pedagogen 
måste vara medveten om sitt agerande i konflikten och lyssna på det barnen har att 
berätta samt ta tillvara på barnens känslor och upplevelser. Pedagogen behöver 
finnas där som ett stöd för barnen och gå in i konflikten om det är nödvändigt men 
samtidigt ge barnen utrymme att själva lösa de konflikter som uppstår. Vi har erfarit, 
både via litteraturen och pedagogernas intervjuer, att barn behöver får ta ansvar och 
ges rätt hjälpmedel för att kunna lösa de motsättningar de stöter på. 
 
Arbetslaget behöver vara överens om hur det ska hantera och arbeta förebyggande 
med konflikter. För att få en trygg barngrupp är det viktigt att barnen känner sig 
delaktiga och pedagogerna bidrar till en gruppdynamik där barnen fungerar 
tillsammans och visar varandra respekt.  
 

5.5  Nya forskningsfrågor 

Vi har under vårt arbete känt att man skulle kunna forska vidare kring hur 
arbetslaget arbetar med konflikthanteringsmetoder. Vi har nuddat vid detta i vår 
studie och tycker det skulle vara relevant att gå djupare in på hur förskolor arbetar 
med konflikter, om varje avdelning sköter sig själv eller om man jobbar lika på hela 
förskolan. Vi tror det är viktigt att pedagogerna arbetar på samma sätt för att 
underlätta konflikthanteringen för barnen. 
 
En annan fråga handlar om barngruppens storlek, blir det mer konflikter i större 
grupper och är klimatet lugnare i mindre grupper? Det är viktigt att alla barn blir 
uppmärksammade och att deras känslor och upplevelser blir bekräftade. Att se varje 
barn och deras behov, står i lärarens uppdrag.  Är det möjligt med tanke på hur 
verksamheten ser ut idag? 
 

5.6  Pedagogisk relevans 

Konflikter är inget som ska undvikas utan något vi måste lära oss att hantera. För att 
barnen ska känna att problemet är löst måste man lyssna på deras känslor och 
upplevelser samt ta reda på vad som ligger till grund för konflikten. Att lösa 
konflikter är något vi under vårt arbete har upptäckt är svårt, då pedagogerna måste 
uppmärksamma alla inblandade och gå till grunden med konflikterna oavsett hur 
små de kan verka. Att lösa konflikterna så att alla inblandade känner sig nöjda är inte 
alltid enkelt. Pedagogerna måste föregå med gott exempel och visa respekt och 
empati, pedagogernas sätt att hantera konflikter påverkar barnen. Därför anser vi att 
det är viktigt att pedagogerna får utbildning och hjälpmedel så att de kan hantera 
konflikter på ett konstruktivt sätt och i sin tur lära barnen att hantera de konflikter 
de stöter på. Av det vi har sett är det de pedagoger som lyssnar på barnen och 
bekräftar deras känslor som lär barnen att själva hantera och bemöta konflikter på 
ett konstruktivt sätt.  
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Bilaga 1 
 
Till föräldrar med barn på X 
Vi är två studenter som går sista terminen på Lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola. Vi skriver ett examensarbete som handlar om konflikter och konflikthantering 
i förskolan. För att få en större förståelse för hur konflikthantering går till ute i 
verksamheten har vi valt att intervjua några barn och pedagoger samt observera 
barngruppen. Intervjuer och observationer kommer vi att genomföra under vecka 42-45. 
 
Inga namn kommer att användas i det färdiga arbetet, de namn som kommer nämnas i 
arbetet är påhittade. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss. Det skulle 
vara till stor hjälp om ert barn får delta i vår studie. 
 
Tack på förhand 
 
Matilda Grimborg och Anna Gellerskog 
 
 
 

Ja, mitt barn får delta i observationerna  
 
Nej, mitt barn får inte delta i observationerna 

 
 
Ja, mitt barn får delta i intervjuer 
 
Nej, mitt barn får inte delta i intervjuer 
 

 
 
Barnets namn: 
 
 
Målsmans underskrift: 
 
 
 
Vi skulle vara tacksamma om vi kan få in lapparna så snart som möjligt, de kan lämnas 
på X så hämtar vi dem där. Skulle det mot förmodan inte komma in någon lapp så 
kommer vi då anta att barnet i fråga får delta i våra studier. 
 
Inne på x kommer x att genomföra observationer och intervjuer 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



27 
 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat i verksamheten? Vad har du för erfarenheter av 
konflikthantering? 
 
Vad är en konflikt för dig? 
 
Har du några något speciellt tillvägagångssätt när du löser konflikter? 
 
Hur arbetar ni med konflikthantering i arbetslaget? Har ni någon speciell metod ni 
arbetar efter? 
 
Vart sker det mest konflikter på hemvisten? Vilket rum? Situation? Tid? 
 
Finns det någon konflikt som ständigt kryper fram i barngruppen? 
 
Tror du att det har någon betydelse hur stor barngruppen är? Varför/varför inte? 
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Bilaga 3 
 
Observationsschema 
 
Observationer 

Konflikter mellan barnen i gruppen. 

Konflikter mellan barn och pedagoger. 

Hur de inblandade löser konflikten. 

Se om barnen löser det själva eller med hjälp av en pedagog eller annat barn. 

Ofta löste barnen konflikterna med hjälp av en vuxen. De fick hjälp att prata ut och 

ventilera sina känslor och tankar.  

 
 
Frågor till barnen efter en konflikt 

Vad var det som hände nu mellan dig och x? 

Vad hände innan ni började bråka? Varför? 

Hur kände du när x hände? 

Varför gjorde du så? 

Hur tror du x kände sig när….? 

 
 
Frågor till pedagogerna efter en konflikt 

Vad var det som hände/hur uppfattade du händelsen? 

Hade du som pedagog kunnat lösa situationen annorlunda? 

Tror du barnen hade kunnat lösa konflikten utan vuxens hjälp? 

 
 


