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Denna studie har en pedagogcentrerad utgångspunkt där vi fokuserar på hur 
konflikter kommer till uttryck, hur pedagoger hanterar konflikter, arbetar med 
konflikter och om pedagogerna arbetar förebyggande eller avhjälpande med 
konflikter i förskolan. Studien genomfördes med en kvalitativ metod, 
semistrukturerade intervjuer med åtta verksamma pedagoger samt observationer på 
två förskolor förlagda i två kommuner.  

Resultatet från observationer och intervjuer: Grundläggande förutsättningar som 
framkommit genom observationer och intervjuer  är kommunikation, det aktiva 
lyssnandet och närvarande pedagoger som arbetar på ett konstruktivt sätt. I studien 
har det framkommit att det finns många händelser som kan starta en konflikt. 
Vanliga konflikterorsaker är osämja kring saker eller lekar, missförstånd eller 
språkförbristningar. 

I vårt resultat har det synliggjorts att det är viktigt att arbeta förebyggande med 
konflikthantering, vilket också båda förskolorna gör genom att använda sig av olika 
metoder som exempelvis att samtala med barnen kring konflikter. 
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1. Inledning  
Två barn är oense om vem som ska ha vilken roll i leken, en pedagog kommer och 
börjar samtala med barnen om vad som har hänt. Hur ska pedagogen agera för att på 
bästa sätt reda ut situationen? Vilka metoder finns när en konflikt uppstår? Finns det 
en metod som passar alla? Som blivande pedagoger har vi ett intresse av att ta reda 
på hur pedagoger på ett konstruktivt sätt arbetar med konflikter och 
konflikthantering i förskolan. 
 
Att hantera motsättningar – konflikter är en av många sociala färdigheter som ett 
barn utvecklar under tiden på förskolan, och det handlar både om konflikter med 
jämnåriga kamrater och vuxna i verksamheten. Barnen utvecklas och växer som 
individer genom oenigheter och konflikter, vilket gör hanteringen av 
konfliktsituationer till en betydelsefull del i pedagogernas dagliga arbete.  
 
Thornberg (2006) har i en intervjustudie, tolkat hur pedagoger ser på konflikter och 
konflikthantering. Pedagogerna ser det som en del av arbetet med normer och 
värderingar. Konflikter är tillfällen där barnen kan lära sig saker och utvecklas, och 
därför blir pedagogernas kunskapar om ämnet en viktig del av lärarkompetensen. 
Ofta förknippas konflikter med bråk, besvärliga barn eller negativa känslor, men 
konflikter är inte alltid av ondo eftersom det är naturliga inslag i grupper som 
fungerar väl.  
 
Vidare tolkar Thornberg (2006, s.194) ett citat av Nilsson som menar att konfliktlösa 
relationer tyder på apati och brist på djupare engagemang. Det som är den viktigaste frågan 
är inte hur konflikten uppstod, utan hur den kommer att hanteras.  

”Total frånvaro och konflikter i grupper och organisationer borde egentligen vara en 
källa till oro.” (Nilsson, I Thornberg, 2006, s. 194) 

Detta gör att konflikter och konflikthantering till en signifikant del i dagliga arbetet 
på förskolan. Det är viktigt att pedagoger skapar en förståelse kring hur dem ska 
hantera konflikter på ett bra sätt, dels för att skapa harmoni i gruppen och dels för att 
kunna stärka barnen i deras utvecklingsprocess till starka individer som i framtiden 
kan hantera stridigheter eller oenigheter.  
 
Konflikter och konflikthantering är ett viktigt ämne som vi anser att vi som blivande 
pedagoger behöver ökad kunskap kring. Vi har erfarenheter av konflikter men känner 
att vi inte haft verktygen för att kunna hantera dessa på rätt sätt. Intresset för detta 
ämne har växt genom lärarutbildningen och gjort att vi ville fördjupa oss ytterligare i 
ett ämne som är relevant inför vårt kommande yrkesliv. En annan synvinkel som 
ligger till grund för valet av ämne är att vi tror en djupare förståelse för olika 
konflikter och hur pedagoger väljer att hantera dem, kan medverka till en tryggare 
och lugnare miljö för barnen.  
 
När vi använder oss av begreppet pedagog i studien menar vi personal som arbetar 
med barnen på förskolan, både ordinarie personal och extra personal, om inte annat 
anges. Pedagogen kan vara en förskollärare, en barnskötare eller en person som 
saknar utbildning. Det som definierar pedagogen är således den som i verksamheten 
arbetar med barn och aktivt tar del i deras utveckling. 
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1.1 Syfte  
Vi utgår från att konflikthantering är något man bör lära sig tidigt i livet, redan i 
förskolan. Syftet med arbetet är att göra en studie för att se hur konflikter tar sig i 
uttryck i förskolans vardag. Studien är beskrivande om hur pedagoger hanterar och 
förebygger konflikter mellan barn i förskolan. Vår målsättning med studien är att 
undersöka hur pedagoger hanterar och arbetar med konflikter i förskolan, genom att 
möta och ta del av olika metoder för konflikthantering.   
 

1.2 Forskningsfrågor  
 Hur kommer konflikter till uttryck? 

 Hur hanterar pedagoger förskolebarns konflikter? 

 Arbetar pedagogerna förebyggande eller avhjälpande kring konflikter mellan 
förskolebarnen? I sådant fall på vilket sätt? 

2. Litteraturgenomgång 
Utgångspunkter vi har i vår litteraturgenomgång är begreppen konflikter och 
konflikthantering. Under denna rubrik kommer vi även att belysa ett flertal delar som 
visat sig vara betydelsefulla för det sociala samspelet i förhållande till arbetet med 
konflikter.  

Avslutningsvis kommer vi att beskriva vad teorin beskriver som vanliga orsaker till 
att en konflikt uppstår. 

  

2.1 Läroplanen om förhållningssätt, sampel och konflikthantering 
”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 
egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn 
tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga 
förebilder.” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4) 

Läroplanen belyser  att vårt förhållningssätt som pedagoger ska prägla hela verksamheten för 
att barnen ska bli goda samhällsmedborgare. Den handlar om respekt, hänsyn, värden och 
demokrati.  

”Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 
samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,”(Lpfö 98, rev 
2010, s. 9) 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och 
i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar 
för gemensamma regler,”(Lpfö 98, rev.2010, s. 9). 

I arbetslagets uppgift åligger att stimulera barnens samspel. Hjälpa dem att reda ut 
missförstånd, bearbeta konflikter som uppstår, kompromissa med varandra samt påvisa 
respekt för varandra. Förskolan är en plats där barn samspelar. Ett mål som förskolan ska 
sträva emot är att varje barn utvecklar en förmåga att verka enskilt samt i grupp. 
Verksamheten ska möjliggöra att barnen lär sig hur dem ska hantera konflikter och ta ansvar 
för gemensamma regler.  
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2.2 Konflikter: 
En konflikt är en motsättning, strid eller tvist som måste lösas. Konflikter sker 
vanligen mellan två eller flera personer som inte kan enas kring något de inblandade 
parterna ser som betydelsefullt. Konflikter kan också ske inom grupper, 
organisationer eller länder emellan. En konflikt kan också uppstå när en person 
måste välja mellan två ting eller bestämma sig för vad denna ska göra. En oenighet 
kan uppstå när deltagarna inte kan enas kring en fördelning. Situationerna är 
påfrestande för alla inblandade och dess omgivning. Ibland kan tvister vara 
konstruktiva och kan ses som skapande då den kan ge upphov till konkurrens, tävlan 
och spel (Nationalencyklopedin, 2013-04-27). 
 
En sak som alltid har funnits, och kommer att finnas bland barn och vuxna är 
konflikter, motsättningar och samarbetsproblem. Dessa meningsskiljaktigheter är en 
förutsättning för människans fortsatta utveckling (Carlander, 1990, s.4). Dagligen i 
förskolan uppkommer det situationer där barnen samspelar tillsammans med 
varandra. Vid samspelet sker också många konfliktsituationer. En konflikt kan ofta 
formas till något positivt i förhållande till människors personliga utveckling. Genom 
konflikter kan barnen skapa egna erfarenheter av hur de ska förhålla sig till olika 
normer, viljor och behov (Lamar, 1990, s.20). 
 
Det finns två typer av konflikter, inre konflikt och yttre konflikt. En inre konflikt 
innefattar att vi kämpar med privata problem, medan en yttre konflikt innefattar 
samspelet tillsammans med andra. Dessa konfliktformer har ofta en inverkan på 
varandra, samt formar barn och vuxnas beteende. Om en yttre konflikt förblir olöst, 
kan den omvandlas till en inre konflikt (Lind, 1995, s. 110). 
 
Det finns flera typer av en konflikt, och två som Carlander (1990, s.4) skriver om är 
erkända och förnekade konflikter. Om en konflikt erkänns har den alltid störst chans 
att bli upplöst, medan den förnekande konflikten kan vara svårare att lösa. I den 
senare typen av konflikter är det lätt hänt att lägga över ansvaret på den andra parten 
i konflikten, vilket många gånger tar bort energin, glädjen och engagemanget i en 
grupp som eftersträvar samarbete. Precis som Carlander skriver här ovan har 
konflikten en central betydelse för människors samarbete, vilket också Hammarlund 
(2012, s.235-236) menar. Det innebär att livet till stor del handlar om hur människor 
möter varandra och hanterar konflikter sinsemellan. Konflikter avser ofta sociala 
relationer som till stor del handlar om att få sin egen vilja igenom. Hammarlund 
(2012, s.236) menar på att om pedagogerna har ambitionen att minska konflikterna, 
blir det lätt att konflikterna förnekas eller göms undan. 
 
Skillnaden mellan en destruktiv och konstruktiv konflikt karakteriseras av ett flertal 
saker. Carlander (1990, s.15) anser att en konflikt där behovet att finna en syndabock 
existerar, och där konflikten ständigt förvärras ses som destruktiv. Om det istället 
finns en öppenhet och en ömsesidig vilja att lösa konflikten, kan den ses som 
konstruktiv. Palm (2010, s.21) tolkar Morton som framhåller att en konflikt vare sig 
är destruktiv eller konstruktiv från grunden, utan mer kan ses som en neutral 
situation. Beroende på hur människor hanterar dem, avgör om en konflikt ses som 
destruktiv eller konstruktiv. Vidare skriver Carlander (1990, s.15) att den 
konstruktiva konflikten ofta ger en ökad förståelse för varandras behov och viljor, en 
ökad trygghet och medkänsla, vilket skapas av positivitet i omgivningen. Dock menar 
Palm (2010, s. 21) att en positiv omgivning inte alltid räcker, eftersom 
konflikthantering är en sak människor måste lära sig.  
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2.3 Konflikthantering: 
Förskolan är en omgivning där barn och vuxna med olika personligheter ska 
samspela med varandra. Det är en naturlig och nödvändig del av livet, då det dagligen 
förekommer konflikter och konflikthantering i förskolan. Genom att hantera 
konflikter tillfredsställande kommer det frambringa massor av energi och i stället kan 
energin omvandlas till glädje för alla parter. Med tillfredsställande konflikter menas 
att vi löser konflikter så att alla inblandade känner sig hörda och respekterade. På så 
vis har de involverade i konflikten fått möjlighet att uttrycka sig och de känner sig 
tillfreds med hanteringen och konflikten har inte lämnats olöst. Vi utvecklas då som 
människor och skapar nya erfarenheter som lär oss att förstå oss själva och andra 
bättre (Lind, 1995, s.109). 

Carlander (1990) menar att vid en konflikt är grupper ömtåliga och alla typer av 
konfliktlösning är ett känsligt ämne. Därför är det viktigt att pedagoger genom att 
vara trygga i sin yrkesroll och inte blundar för konflikterna. Pedagogerna ska ta 
ansvar och tro på att konflikten kommer lösas. Grundförutsättningarna till att kunna 
lösa konflikter är att vara lyhörd och ha förmågan att respektera de inblandade 
parterna. Alla människor hanterar konflikter på olika sätt vilket Carlander betonar är 
en viktig del i konflikthanteringen. Somliga personer har lättare för att skapa 
förståelse för konflikten och bidra till positiva lösningar. Hur en person hanterar en 
konflikt kan bero på tidigare upplevda konflikter som är obearbetade. Sådant bagage 
kan lätt leda till obekväma känslor som rädsla, ovilja och olustkänslor inför en 
känsloladdad situation (Carlander, 1990, s.12). 
 
Pedagogen måste försöka reflektera över tvisten och tillsammans med parterna 
komma fram till hur allt ska redas ut. Orsakerna till konflikten kan ibland vara 
mycket komplexa och svåra att lösa. Att betrakta situationen som komplex gör att det 
finns massor av vägar att gå för att lösa den. Pedagoger måste våga skapa tid för 
samtal och för att skapa en lösning som gynnar alla parter (Carlander, 1990, s. 15). 
 
Dagligen hamnar barn i konflikter, en del oftare än andra. Barn som ofta hamnar i en 
konflikt har svårare att uppfatta andras signaler. Barnen vill ofta gärna gå sin egen 
väg i leken och har svårt med förståelsen för vad andra tycker tänker och känner. För 
konfliktbenägna barnen är det viktigt att barnen ges möjlighet till att utveckla ett 
beskrivande språk, samt få sina känslor bekräftade (Brodin & Hylander, 2002, s. 37). 
 
Arbetet med konfliktlösning i barngrupp ger ofta barnen möjlighet att skapa en ökad 
förståelse för sina egna och andras känslor, tankar och behov. Handgripligheterna 
kan minska genom att aktivt arbeta med konfliktlösning därför att pedagogerna ger 
barnen verktyg, och en insikt i hur en konflikt kan hanteras på ett konstruktivt sätt 
(Carlander, 1990, s. 21). 
 
Hakvoort (2010, s.19-23) använder sig av Richard Cohens (2005) konfliktpyramid för 
att tematisera konflikter och den konstruktiva hanteringen av konflikter. Cohens 
modell av konflikthantering är först en beskrivning för att arbeta synligt med 
konflikter och konflikthantering. De fyra nivåerna i pyramiden är:  
 

• Nivå ett. Förebyggande. 
• Nivå två. Hantera. 
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• Nivå tre. Hjälp. Konflikterna löses med hjälp av en medlare. 
• Nivå fyra. Stoppa. 
 

Pedagoger ska lägga mesta delen av energin på nivå ett som är förebyggandet kring 
konflikter, eftersom det oftast lönar sig mest. Ett positivt och stödjande klimat för 
barnen underlättar för konflikthanteringen och minskar förekomsten av våldsamma 
inslag. Det behövs även ett demokratiskt arbete, effektiv klassrumsindelning samt ha 
ett noga utformat läroplansarbete. I arbetet med förebyggandet av konflikter krävs en 
positiv gränssättning, regler, stödjande personer i sin omgivning samt en social 
emotionell träning (Hakvoort, 2010, s.20). 

Pyramidens andra nivå som är hantera innefattar att barnen själva förhandlar sig 
fram till lösning. Om konflikten dessvärre inte reds ut försvinner den sällan av sig 
själv. Det är mer sannolikt att konflikten eskalerar, och det skapas en risk att 
konflikten blir återkommande. En konflikt som går så långt har en tendens att bli mer 
märkbara och kan leda till en destruktivitet som inte främjar utvecklingen på ett 
positivt sätt. Pedagogernas roll blir att skapa en positiv miljö, där parterna i 
konflikten får stöttning (Hakvoort, 2010, s.21). 
 
Det kan komma att uppstå konflikter som inte alla kan hantera konflikter själva, och 
om inte konflikten kan redas ut på nivå två blir nästkommande steg att ta in en 
medlare. Ett program som Hakvoort (2010, s. 22) beskriver under nivå tre är 
kompismedling, som i stora drag innebär att en jämnårig kamrat kommer in i 
situationen och assisterar parterna i konflikten.  Det som är viktigt att komma ihåg 
enligt ovan nämnda författare är att det inte alltid passar att medlaren är jämnårig, 
eftersom det i vissa situationer är det bra att en vuxen går in i rollen som medlare.   
 
Den sista nivån i pyramiden, som också är den minsta, handlar om att stanna upp 
och reflektera över regler och sätta stopp för ett otillåtet beteende. Det handlar även 
om att kliva in i situationer där ett opassande beteende förekommer.  Nivå fyra i 
pyramiden handlar enligt Hakvoort (2010, s. 23) inte om att hindra konflikten från 
att uppstå. Istället ligger fokus på att synliggöra rätt och fel beteende. Ett förargande 
beteende hämmar barnens möjligheter till att skapa ett konstruktivt socialt samspel, 
som den lärande dialogen kan vara.  
 

2.4 Förebyggande konflikthantering 
Det finns många sätt att arbeta förebyggande med konflikter. Här nedan tar vi upp ett 
par exempel. 

Höjer (2007) skriver om skaparen till SET (social emotionell träning) Birgitta Kimber 
i sin bok. Social och emotionell träning handlar om att lära barnen bemästra känslor, 
självkännedom, motivation, empati och sociala kompetensen. Regelbundet tränas 
sociala och emotionell träning. Syftet med programmet är att gagna psykisk hälsa. 
Till bakgrund för SET ligger sociala inlärningsteorier där centrala delar är positiv 
förstärkning, beröm och praktiska övningar. En annan viktig sak är att skapa ett gott 
samarbete med barnens föräldrar. SET innefattar fem olika grundmoment som är 
självkännedom, att hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. 
Programmet har genom preliminära analyser visat sig ha en effekt på aggressivitet, 
mobbning, utagerande problematik samt psykiskt välmående. För att kunna hantera 
programmet får arbetslaget genomgå en handledarutbildning (Höjer, 2007, s. 63-65). 
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Höjer (2007) skriver också om Margaretha Öhman som anser att ju bättre ett barn 
kan leka desto bättre självbild har barnet. Barn som blir uteslutna ur leken får sämre 
självbild och känner inte tilltro till sina förmågor och de barnen kan också ha en 
avsaknad av empati menar Öhman. ”Den negativa spiralen är igång” skriver Öhman. 
Det är förkastligt att barnen kan gå flertalet år på förskolan utan att lära sig leka. 
Öhman pläderar att barn som inte kan leka riskerar att utveckla inlärningssvårigheter 
och sociala svårigheter i skolan för att de inte känner till koderna om hur man 
samspelar. (Höjer, 2007, s. 49). 
 
Höjer (2007) skriver vidare om Margaretha Öhman som menar på att det är positivt 
med mycket konflikter under barnens lek, eftersom barnen skapar förmågan att 
hantera problemen. Alla människor har aggressioner, hat och mörker inom sig vilket 
Öhman framhåller att man måste ta hänsyn till. Barn måste få möjlighet att lära sig 
att uttrycka sin ilska genom andra medel än att ta till våld. Det är något som barn 
istället för att kväva det måste få hjälp att hantera. (Höjer, 2007, s. 51). 
 

2.5 Självkänsla 
Wahlström (1996) menar att barn som har en god självkänsla och känner till sina 
egna speciella drag, har lättare att hantera och acceptera avvikande åsikter utan att 
åsikterna upplevs hotfulla. Som Wahlströms (1996) åsikt är att barn med en god 
självkänsla har lättare för att acceptera andras åsikter utan att de upplevs hotfulla och 
av den anledningen kopplar vi ihop självkänsla med konflikt. Barn som är trygga i hur 
de uppfattar sig själva och sin omgivning skapar en nyfikenhet, för att ta del av andra 
människors idéer och uppfattningar. Barnen måste acceptera och tolerera sig själv för 
att kunna acceptera och tolerera andra. (Wahlström, 1996, s. 17) 

Utvecklingen av självkänsla är det som gradvis utvecklas i samspelet med 
omgivningen menar Brodin och Hylander (2002, s.92). Ur känslofyllda 
möten/kontakter med andra människor och responsen från dessa skapas det 
upplevelser hos barnet, och utifrån dessa möten skapas barnets självkänsla. Även 
Carlander (1990, s.8-9) skriver om känslor, utifrån ett perspektiv där känslorna kan 
skapa negativitet.  
Känslor som kan hämma och hindra individen i dess fortsatta utveckling är skam och 
skuldkänslor, vilket således kan utvecklas hos ett barn som ofta blir bestraffat eller 
tillsagt. 
 

2.6 Kommunikation 
Kommunikation innefattar hur vi förmedlar det vi vill och behöver få sagt. Förmågan 
att kunna lyssna kräver mod och är en viktig byggsten för att kunna påverka 
verksamheten, ompröva våra åsikter och se till vilka beslut som kan påverka 
verksamheten positivt (Törnblom, 2010, 95). Vid alla konflikter är kommunikation en 
väsentlig del av att kunna lösa oenigheter och på så vis kopplar vi kommunikation till 
studien. 
 
Psykologen Foster anser att kommunikation och konflikter är ett naturligt inslag i 
livet. Vi måste vända på konflikter som förstör för kommunikation. Likaså som att 
konflikter är naturliga inslag i livet handlar också en del av vardagen på en förskola 
om konflikter, då barn ofta hamnar i konflikt med varandra i leken. (Foster, 2009, s. 
131). 
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Men det är inte bara kommunikationen tillsammans med kollegor som är centralt. 
Det är lika betydelsefullt att hålla kommunikationen med sig själv levande. Skapa tid 
till reflektion, skriv ner tankar, känslor och mål som blir enkelt att kunna gå tillbaka 
till. Tillsammans med arbetslaget sen kan det tack vare anteckningarna leda till 
diskussioner som bli grunden för ett utvecklande arbete av verksamheten (Törnblom, 
2010, s.97). 
 
Kommunikation och ett aktivt lyssnade går hand i hand. Det är lätt att glömma detta, 
och istället hamna i ett samtal där fokus ligger på vad vi ska säga när den andra 
personen talat färdigt. Grunden till att skapa ett medvetet och personligt ledarskap är 
det aktiva lyssnandet, och alla människor har ett eget ansvar när det gäller att lyssna 
aktivt på sina kollegor. Därför är det viktigt att som pedagog träna upp förmågan att 
samtala med sina medarbetare oavsett om de lyssnar aktivt eller inte menar 
Törnblom (2010, s.104). 
  
Genom leken skapar barnen sig social kompetens. Barnen tillägnar sig ett rikt språk. 
Dem köpslår om leken, dem funderar ut lekens regler och dem lär sig bra historier. 
Barn som inte leker har svårt att hitta på fiktiva historier och svårt att förmedla sina 
upplevelser och leker dessutom att samspela med andra (Knutsdotter, 1992, s.96). 
 
Ett empatiskt lyssnande handlar om att sätta sig in i och förstå andras känslor och 
tankar samt förmedla dessa. För att använda ett empatiskt förhållningssätt kräver det 
ett mer djupgående engagemang, förståelse och identifikation. Ett empatiskt 
lyssnande är både på ett intellektuellt- och känslomässigt plan (Nilsson & 
Waldemarsson (2007, s. 93). 
 
 
Wahlström (2005, s. 15) hävdar att för att bli en bra kommunikatör bör vi träna på 
färdigheter såsom: 
 

• Visa på förståelse för att alla människor är olika. 

• Förståelse för sina egna och andras känslor. 

• Bli medveten om kroppsspråket. 

• Formulera sig så att samtalsparterna förstår mitt budskap. 

• Lyssna till samtalsparterna och förstå budskapet. 

• Förstå och hantera innebörden av konflikthanteringsmodellen. 

 

2.7 Pedagogernas förhållningssätt  
Såsom vuxna personer nära barnet hanterar konflikter t.ex. barnets föräldrar och 
pedagogerna på förskolan lär sig barnet ett beteendemönster i hur de hanterar 
konflikter (Lind, 1995, s. 112).  
 
Giraffspråket är en kommunikationsmodell av ”Nonviolence comunication”. 
”Nonviolence Communication” innebär att vi pedagoger använder oss av en empatisk 
kommunikation med barnen. Den empatiska kommunikationen kräver att vi 
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reflekterar över vårt eget förhållningssätt i relationer till andra människor och vid 
konflikthantering menar Smith. Smith menar att vi människor förmedlar genom vårt 
förhållningssätt hur jag är, vad jag tänker, vad jag känner och vilket mitt syfte är med 
det hela. Smith hävdar att om vi reflekterar över vårt förhållningssätt har vi möjlighet 
att utvecklas och därmed möjligheten att förstå oss själva bättre (Smith, 2002, s.5, 
20-21). 
 
Smith (2002) anser att pedagoger måste bli varse om sina tankar för att kunna ändra 
vårt förhållningssätt. Författaren tycker att inom konfliktsituationer bör vårt 
förhållningssätt vara flexibelt och anpassat efter de intrasslade och situationen. Alla 
deltagare i konflikten måste ges tal utrymme och det är viktigt att ingens egen 
upplevelse av händelsen är felaktig. Denna modell hanterar konflikter genom att 
respektera våra egna behov och tar andras behov i akt. Hon talar om giraffspråket 
som ett språk för att uttrycka känslor som tydliggör våra önskningar. Kan vi använda 
oss av dessa har vi skapat en öppen atmosfär som gör att vårt budskap går fram till 
mottagaren. Det är viktigt att fundera över det vi säger för orden kan uppfattas 
kränkande som skapar belastningar i våra relationer (Smith, 2002, s.20-21). 
 
Psykolog Gunilla Niss, handledande pedagog Lisbeth Hindgren och skolledare samt 
handledande pedagog Majut Westin har skrivit boken ”Vägledande samspel” inom 
ICDP där de vill skapa en ökad reflektion hos pedagogerna. ICDP är en stiftelse som 
arbetar med ett program som heter vägledande samspel vars syfte är att utveckla 
vuxnas lyhördhet i samspel med barnen. Dem har utbildade personer som arbetar 
inom förskolan och skolan. Genom vägledande samspel vill stiftelsen skapa att en 
gemensam grundsyn inom barnsyn och kunskapssyn där pedagogernas 
förhållningssätt ska genomsyra hela verksamheten. Niss, Hindgren och Westin 
(2008) utgår från barnens rättigheter och de menar att i praktiken arbetar de för 
Barnkonventionen. Med vägledande samspel vill de att det positiva ska 
uppmärksammas vilket gör att barnens självkänsla stärks och barnens tilltro för de 
vuxna ökar De anser att vi genom samspelet blir individer med speciella egenskaper 
genom att som barn få vara omgivet av positiva erfarenheter.  

Med denna barnsyn menar de att barn som inte får uppleva att de uppmärksammas 
positivt blir till det negativa barn från bemötandet barnet fått. Från pedagogernas 
sida krävs det tid, engagemang och tålamod. De menar också att genom att pedagog 
bemöta barnet med glädje, ömhet och intresse påverkar det barnets självbild positivt. 
Författarna anser också att det känslomässiga samspelet är underlaget för den sociala 
och kognitiva utvecklingen Pedagogerna ska ses som en vägledare i barnens 
utforskande för att skapa mening och sammanhang från sina upplevda erfarenheter 
(Niss, Hindgren & Westin, 2008, s. 10-34)  

 

2.8 Empati och relationer 

Känslor har en betydande roll i det sociala samspelet mellan människor. Några 
känslor som kan hindra och hämma, samtidigt som de kan ge människor oanade 
krafter, vilka är kärlek, ilska, sorg och rädsla. Beroende på bland annat erfarenheter, 
uppfostran och kulturtillhörigheter gör att människor upplever och visar känslor på 
helt olika sätt. För det lilla barnet är det i början svårt att inte leva ut alla sina 
känslor, men de kommer att lära sig hantera sina känslor allt eftersom (Carlander, 
1990, s.8). 
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Alla barn vill bli omtyckta och av den anledningen kan barnen ändra sitt agerande för 
att anpassa sitt beteende efter den vuxnes acceptans. Barnen känner till att känslor 
inte är accepterade och sätter därför sina egna känslor åt sidan och således riskerar 
barnet senare i livet få identifikationsproblem. Det är därför viktigt att vi låter barnet 
uttrycka sina känslor, trots att barnet inte får sin vilja igenom. Vi måste också vara 
tydliga i vårt budskap. ”-Jag ser att du är arg på mig, och det kan jag klara, men du 
måste i alla fall lyda mig” (Wahlström, 2005, s. 42). 
 

2.9 Konfliktorsaker 
När det uppstår en konflikt finns det alltid en bakomliggande orsak till varför 
konflikten uppkommit. I detta avsnitt vill vi lyfta fram ett flertal orsaker med 
utgångspunkt i litteraturen.  
 
Smith (2002) menar att alla människor har grundläggande behov och om det görs 
försök att eliminera behoven, skapas det enligt konflikter som då är skapade ur ren 
frustration. Hon menar att behoven kommer från våra behov att känna trygghet och 
att utvecklas. För att kunna göra det måste vi först ha en identitet och ett erkännande 
av oss själva. Människor vill känna sig säkra och känna att de har en identitet. Genom 
olika samhällsdrag har vi människor olika värden som utgår ifrån vår identitet, som 
är baserade på idéer, normer och trosföreställningar. Om någon måste försvara dessa 
värden skapas det ofta konflikter. En annan orsak till varför konflikter skapas, kan 
vara om en person inte känner någon mening eller frihet. En mening kan komma från 
vår önskan om rättvisa. Människor söker efter livsfilosofi och moralisk ordning. 
Författaren ovan menar då att behovet av normer och värderingar finns (Smith, 
2002, s.16). 

Smith (2002) benämner tre olika grunder till konflikter som är individuell konflikt, 
relationskonflikt och strukturrelaterad konflikt. Den individuella konflikten 
innefattar att jag kan ha olika intressen eller behov inom mig själv, och dessa kan jag 
vara omedveten eller medveten om. Den andra grunden som är relationskonflikten, 
som innefattar spänningar med en annan person eller grupp. Ofta bottnar dessa 
konflikter i hur vi tolkar oss själva samt uppfattar andra människor. Om en konflikt 
istället handlar om hur mål, roller och strukturer ser ut, är konflikten struktur 
relaterad. En viktig fråga att ställa är vilka faktorer som kan vara avgörande för att 
skapa en förståelse för konfliktens innebörd, eftersom dessa olika konflikter ofta går 
in i varandra (Smith, 2002, s.16). 

Konflikter uppstår dagligen och en annan orsak är bristen på förståelsen för lekens 
oskrivna regler. Det finns barn som inte leker eftersom de inte vet hur ska leka. 
Istället för att leka förstår och stör barnen för dem andra barnen i deras lekar. Barn 
som förstör och stör behöver en närvarandre person som deltar i leken och hjälper 
barnet lära sig leka. Andra förutsättningar för att barn ska kunna delta i leken kan 
vara att dem känner trygghet, att dem vågar och har utvecklat en social skicklighet 
Knutsdotter (1992, s.93-94). 

Lind (1995) menar att konflikter börjar med och innefattar mycket känslor. 
Känslorna måste tas på allvar om problemen måste formuleras i ord för att 
konflikterna ska kunna lösas. Finns det tillräckligt aktiva känslor relaterade till en 
annan människas exempelvis åsikter kan en konflikt uppkomma. Konfliktfyllda 
känslor som kan ge upphov till en konflikt kan vara att en person känner irritation, 
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ledsamhet, ånger, avundsjuka, svek eller ilska. Uppfattar någon av de inblandade i 
konflikten striden som olöst krävs det tämligen lite för att en ny konflikt ska ge 
upphov. Konflikter som ses som olösta orsakar fler våldsammare konflikter. Vuxna 
människor som känner rädsla för emotionella reaktioner eller kontakträdsla har inte 
möjlighet att reda ut barns konflikter eller våldsamheter. Ett av målen för 
konflikthantering torde vara för pedagoger, barn och föräldrar är att kunna lösa 
konflikter på ett tillfredsställande sätt för alla parter. Många gånger blir tyvärr en 
eller flera medverkare i konflikten förlorare p.g.a. svårigheter för exempelvis 
pedagoger att hantera konflikter tillfredsställande för alla parter (Lind, 1995, s. 111). 

3. Metod 
I Nästkommande avsnitt presenteras valet av metoder, urval, etiska övervägande 
samt genomförande. 

Vi har genomgående i studien använt oss utav en kvalitativ metod, vilket innefattar 
intervjuer som möjliggjorde mer utvecklande svar från informanterna. En kvalitativ 
metod beskriver olika uppfattningar om ett fenomen hos människor. Genom att vi 
har valt att använda oss av en kvalitativ metod får denna studie inte bara ren fakta, 
studien har med andra ord inte någon statistik som går att mäta. Det viktiga som vi 
får fram genom att använda oss utav denna metod är summan av delarna som 
tillsammans bildar en helhet (Stukát, 2005, s.22-33). 
 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att genomföra intervjuer med personal på två förskolor, och använt oss av 
observationer i barngruppen både inomhus och utomhus. Vi har observerat olika 
problem och konfliktsituationer, olika strategier för att lösa konflikter samt har vi 
kunnat se hur barnen själva löser sina konflikter med vägledning av pedagoger. 
 

3.1.1 Observationer 
Observation var ett självklart val, dels för att vi känner oss bekanta med denna form 
av metod, och dels för att vi själva ville bilda en uppfattning om hur en konflikt 
tolkas. Observationerna genomfördes både inomhus och utomhus i den fria leken, 
detta för att vi finner att det sker mer konflikter då och inte under den styrda 
verksamheten.  
 
En observationsmetod som Björndahl (2005, s.51) beskriver är ostrukturerade 
observationer, vilket omfattar en situation då observatören noterar nyckelord under 
tiden, samt att man inte har fasta rubriker. På så vis fungerar det med ett 
kollegieblock för att anteckna observationen. Trots det kan det vara bra att 
strukturera upp observationen till viss del, med hjälp av till exempel med ett schema 
med öppna kategorier. Han menar på att det blir en enklare process då 
anteckningarna ska bearbetas och analyseras. 
 
Vi gått tillväga såsom Björndahl (2005, s.51) beskriver, och vi har strukturerat upp 
observationerna på följande sätt. Alla människor reflekterar och registrerar olika 
saker och därför genomförde vi båda två observationerna allt för att få en mer 
övergripande bild av situationerna. Vi registrerade observationerna genom att skriva 
ned dem på papper. När en situation verkade intressant, antecknade vi det i blocket. 
Vi uppmärksammade konfliktsituationerna, exempelvis genom att ledsna barn tog 
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vuxenkontakt, barnen inte lyssnade eller att det blev en högljudd diskussion. Efter 
observationerna gick vi tillsammans igenom anteckningarna och gjorde en gemensam 
sammanställning av det enskilda tillfället.  
 

3.1.2 Intervjuer 
Den andra metoden som vi valde att använda oss utav är intervjuer, då vi anser att 
intervju är en bra metod för att få fram pedagogernas förhållningssätt och deras egna 
tankar kring konflikter och konflikthantering.  
 
Vi har utgått från en form av intervjuer som Denscombe (2000, s.135) tar upp, 
nämligen är semistrukturerade intervjuer, där frågeställaren har en lista med frågor 
som ska besvaras. Frågeställaren kan lätt anpassa frågornas ordningsföljd under 
intervjuns gång, vilket kan möjliggöra att respondenten enklare kan utveckla och tala 
mer ingående om en fråga som ställs. Under intervjun ligger fokus på respondenten, 
som kan utveckla sina tankar genom frågor med öppna svar.  
 
Vi har intervjuat åtta pedagoger som är verksamma inom två förskolor, som är 
förlagda i olika kommuner. Fyra pedagoger på respektive förskola. Pedagogerna har 
varierande bakgrunder och något varierande erfarenheter. Fem utav de intervjuade 
pedagogerna är utbildade förskollärare och tre av dem är barnskötare. Majoriteten av 
de intervjuade personerna har i kring 20 års erfarenheter i arbetet med barn. Den 
som har minst erfarenhet har arbetat med barn under tre år. 
 
Vi har strukturerat upp intervjuerna på följande sätt genom att utgå ifrån det 
Denscombe (2000, s.135) skriver om. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje 
pedagog, för att möjliggöra att pedagogen kunde svara utifrån sig själv, och inte ta 
ställning till vad de andra hade sagt. Vid intervjutillfällena var vi båda med. En av oss 
förde samtalet medan den andra skrev ner en sammanfattning för att kort kunna 
återberätta för pedagogen vad som sagts. Inför intervjuerna hade vi strukturerat upp 
ett antal huvudfrågor (Se bilaga 3) som vi utgick ifrån, samt en del nya frågor som 
uppkom under intervjuns gång. Under samtalet fick pedagogerna möjlighet att 
uttrycka sig om det utvalda ämnet. Vi ville vara säkra på att vi fick med allt, därför 
spelades samtalen in med samtycke från pedagogerna. Det första vi gjorde med det 
insamlade materialet var att skriva ner det. Vi gick sen tillsammans igenom 
varandras anteckningar för att kunna sortera materialet.  
 

3.1.3 Urval 
Vi genomförde våra observationer och intervjuer på två stycken förskolor. Valet av 
förskolor är baserat på att vi sen tidigare känner till både barn och personal, samt att 
de känner till oss. Genom detta skapas det en trygghet i gruppen under tiden vi 
befinner oss på förskolan. Barnen vi valt att observera är tre till fem år gamla i båda 
barngrupperna. 
 
Vi valde att intervjua pedagogerna som fanns på de två avdelningarna vi var och 
observerade på. Grunden som ligger bakom valet är att förskolorna har stora 
barngrupper med varierande personaltäthet. Vi ansåg att det skulle finnas 
möjligheter att observera olika konflikter.  
 



15 
 

Valet att genomföra forskning på två förskolor, bottnar i att vi har ett intresse att se 
skillnader i hur pedagoger arbetar med konflikter och konflikthantering i förskolan.  
Nackdelen kan vara att vi sedan tidigare känner pedagoger och barn, samt att de 
känner oss. Därför var det viktigt för oss att skapa en professionell distans för att 
kunna bortse från den emotionella kopplingen till förskolorna. Pedagogerna på båda 
förskolorna vill ta del av resultatet av vårt färdiga examensarbete, och det ser vi som 
att de har tagit arbetet som en positiv och lärande erfarenhet även för dem.  
 

3.1.4 Etiska ställningstaganden 
Vi har följt vetenskapsrådet (2011) etiska riktlinjer för forskningsstudier. 
 
Inför observationerna och intervjuerna informerade vi pedagogerna på förskolorna 
om arbetet, vad som skulle samlas in och att det enbart kommer att användas i 
utbildningssyfte. I resultatet kommer vi att använda fiktiva namn så att pedagoger 
och barn förbli anonyma. Vi var noga med att även föräldrarna till barnen blev 
medvetna om att observationerna skulle genomföras. Föräldrarna informerades 
genom ett brev som vi fick sätta upp på dörrarna in till avdelningarna på båda 
förskolorna. I brevet berättade vi om vårt arbete, syfte och lite kort om vad vi skulle 
observera i barngruppen.    
 
Innan intervjuerna genomfördes berättade vi för pedagogerna att vi kommer använda 
fiktiva namn och att deras svar enbart kommer användas i utbildningssyfte. Vi 
frågade om det var okej för pedagogerna att intervjuerna spelades in, för att vi skulle 
kunna gå tillbaka och lyssna.  

4. Resultat 
Vi kommer att redovisa resultatet genom att dela upp det i olika avsnitt. 
Observationerna kommer att redovisas i första avsnittet, där vi beskriver vad vi har 
sett på förskolorna. Efter det kommer intervjuerna med pedagogerna, där vi har 
strukturerat upp pedagogernas uppfattning av konflikter under ett antal 
huvudrubriker.  
I det sista avsnittet kommer vi att jämföra pedagogernas uppfattningar med varandra 
för att hitta likheter och skillnader mellan teori och praktik. Avslutningsvis kommer 
vi att jämföra pedagogernas uppfattningar med de konfliktsituationer vi har 
observerat på förskolorna.  
 
Situationerna som vi beskriver har vi uppmärksammat som konfliktfyllda av olika 
anledningar. Det kan vara att barnen blivit arga eller ledsna, varit oense om saker 
eller situationer i leken, ljudnivån har stigit, barnen har tagit till handgripligheter 
mot varandra eller haft svårt att koncentrera sig.  
 

4.1. Observationer 
Observation 1 
Barnen är ute på förskolans gård.  Oscar gick bakom en buske och sedan hukade han 
sig neråt för att greja med sina stövlar. André som har svenska som andraspråk och 
brister i det svenska språket rusar fram och kastar en näve sten avsiktligt mot Oscar 
och det träffar honom. 
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André: -Förlåt! 
Pedagog: Nej, nej, det spelar ingen roll att du säger förlåt så fort du gör något. Du får 
inte kasta sten och leksaker. Då gör det ont. Då blir Oscar ledsen. Det är inte okej att 
kasta och säga förlåt samtidigt. Kommer du ihåg vad vi pratade om igår? 
André: -Ja 
Pedagog: - Nu kastar vi inget mer. Nu leker vi i stället. 
Pedagogen vänder sig mot Oscar och frågar: -Var fick du stenen någonstans? Gick det 
bra? Känns det bra? 
 

Observation 2 
Barnen är ute på förskolans gård och leker. Gustav kommer ut från buskarna och är 
ledsen och en pedagog kommer fram.  
 
Pedagog: -Vad är det som har hänt? 
Gustav: -Hampus var dum och puttade mig.  
Pedagogen till Gustav: -Är du ledsen för att du har gjort illa dig eller för något som 
Hampus sa? 
Gustav: -För att han sa att han inte är min bästa kompis. 
Hampus till pedagogen: -Han ville inte leka med mig.  
Gustav: -Jooo, det ville jag. 
Pedagog till Hampus: -Han kanske sa nej till något annat. Får Gustav leka med dig? 
Hampus: -Ja, men det var inte snällt att han sa nej. 
Gustav: -Jag sa fel, jag menade ja.  
 

Observation 3 
Två pedagoger står och pratar. Kim kommer fram till dem. Kim väntar tålmodigt tills 
pedagogerna pratat klart. Berit kommer också fram till pedagogerna som ännu står 
och pratar. Fast Berit går något närmare den ena pedagogen. Kim har ett något större 
avstånd mellan sig och pedagogen. När pedagogerna pratat klart vänder den sig till 
Berit och strax efteråt får Kim kontakt med den andra pedagogen. 
 
Kim: -Kalle puttade mig. 
Pedagogen: -Då ska jag prata med Kalle. 
 
Pedagogen till Kalle: -Kalle. Ha du puttat Kim? 
Kalle: -Det var inte med meningen. Kim puttade också mig.   
 

Observation 4 
En barngrupp med fyra stycken pojkar leker i ett rum med skuggfigurer varvat med 
små bilar.  
 
Det är livligt i rummet och barnen är väldigt högljudda. En vikarie kommer in i 
rummet. Göran tog en bil av barn Sverker.  
Vikarie: Nej, nej.  
Sverker: Sluta nu, ge tillbaka bilen. 
Barnen fortsätter att köra med bilarna och barnen kastar omkring bilarna.  
Vikarie: Nu får ni sluta killar, lugna ner er lite.  
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Då vikarien har svårt att få barnens uppmärksamhet går han och hämtar en av 
pedagogerna på avdelningen. Han berättar om situationen och pedagogen går in i 
rummet och börjar prata med barnen.  
Pedagog: Vad är det som händer här inne då? 
Barnen börjar prata i munnen på varandra när de försöker förklara situationen.  
Pedagog: Ni måste vara försiktiga med bilarna, för om ni leker såhär går bilarna 
sönder och då har vi inga bilar kvar att leka med.  
Det blir genast en lugnare ljudnivå i rummet, genom att pedagogen ställer frågor till 
barnen och får gensvar. Barnen åker med bilarna på rad ut i annat rum och fortsätter 
leken.  
 

Observation 5 
Kalas i scenrummet. 
 
Alla barnen samlats på mattan och ska fira ett barn som har fyllt år. Pedagogen pratar 
med Peter som ska bli gratulerad. Ove har svårt att sitta still och sätter sig på en bänk 
bakom samlingen. Han börjar leka med det som står bredvid honom. Peter berättar 
om sin födelsedag. Kaj börjar prata i munnen på Peter och pedagogen talar om att 
han får berätta sen. Ove reser på sig och går och ställer sig vid fönstret innan han 
sätter sig på bänken igen. Luna reser på sig och står tillsammans med Ove vid 
fönstret en stund innan hon sätter sig ner i samlingen igen.  
 
Vikarien säger åt Ove att sätta sig ner i samlingen men utan gensvar. Han lyfter ner 
honom på golvet men han hoppar upp på bänken igen. Pedagogen reser sig och går 
fram till Ove. Hon ger honom två alternativ, men han fortsätter streta emot. Ove får 
gå ut från samlingen tillsammans med vikarien. Pedagogen förklarar för de andra 
barnen varför han fick lämna rummet. Peter fortsätter berätta om sitt kalas.  
 
Alla barn i samlingen får berätta varför de tycker om Peter. Vidare sjunger de sin 
egen sång de har när någon fyller år. Han får sen välja en sång i kistan.  
Pedagog: -Vem ska lämna kortet till dig, det får du bestämma”. 
Peter: -Kaj 
 
Kaj går fram och lämnar grattiskortet till Peter. Pedagogen och Peter går sen och 
hämtar glass som han ska få bjuda på. Ove får komma tillbaka in i rummet och sitter 
nu med i samlingen. Peter delar ut glass till sina kamrater och när barnen är klara 
börjar dem gå och klä på sig för att gå ut och leka på gården.   
 

Observation 6 
Två flickor på 3 år sitter och ritar tillsammans vid ett bord.  
 
Luna och Tilly går och hämtar varsitt underlägg, papper och pennor innan de sätter 
sig på varsin sida om bordet. Flickorna sätter sig en bit ifrån varandra vilket gör att 
de inte når pennorna samtidigt båda två. Luna ber Tilly att skicka pennorna men får 
inget svar. Hon ber sin kamrat igen och då skickar Tilly pennorna. Efter en stunds 
ritande vill Tilly ha tillbaka pennorna och då säger Luna att hon behöver pennorna så 
hon får inte dem. Tilly blir ledsen och går till en pedagog. En pedagog kommer och 
sätter sig vid bordet tillsammans med flickorna och frågar varför Tilly är ledsen. Tilly 
förklarar och pedagogen frågar om de kan lösa det så att båda når pennorna 
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samtidigt. Flickorna funderar en stund men kommer inte på något bra svar. 
Pedagogen frågar om flickorna inte ska testa att sitta bredvid varandra på samma 
sida istället. Flickorna funderar och efter en stund så bestämmer de sig för att testa.  
 
Nu sitter flickorna på samma sida och har pennorna i mitten mellan sig så att de båda 
når, och sitter och ritar en stund innan Tilly börjar plocka undan. En kort stund efter 
plockar även Luna undan. Flickorna gå sen in och leker i stora rummet.   
 

4.2 Intervjuer med pedagogerna 
Vi har intervjuat åtta pedagoger som är verksamma inom två förskolor, som är 
förlagda i olika kommuner. Fyra pedagoger på respektive förskola. Pedagogerna har 
varierande bakgrunder och något varierande erfarenheter. Fem utav de intervjuade 
pedagogerna är förskollärare och tre av dem är barnskötare. Majoriteten av de 
intervjuade personerna har i kring 20 års erfarenheter i arbetet med barn. Den som 
har minst erfarenhet har arbetat med barn under tre år. 
 
Här nedan följer vår sammanfattning av resultatet av pedagogernas svar, redovisat 
utifrån centrala huvudfrågor under intervjuerna. 
 
 
Konfliktsituationer och orsaker 
Konflikter kan lättare uppstå i en stressig miljö och kan uppstå precis när som helst. 
Fyra av pedagogerna framhäver att den vanligaste situationen då en konflikt uppstår 
är i barnens lek. Exempel på detta ger Eivor och Harriet: 
 

”Vanligaste konflikterna är när det gäller leksaker. Barn med annat språk, 
svårt att förmedla. Rollekar. Vem ska vara vad? Oense. Man får inte vara med” 

”Det kan uppstå när som helst, men ofta sker det i barnens lek. Barnen vill ha 
samma leksak.” 

I leken händer det att barnen blir oense om någonting, och det leder ofta till att en 
konflikt skapas. Andra vanliga situationer när konflikter kan uppstå är vid 
påklädning, samling och matsituationer. En annan orsak till att det uppkommer 
konflikter är när det brister i kommunikationen vilket både Agda och Rigmor 
nämner: 
 

”Språkbristningar, att man inte har språket. Att man inte kommit så långt i 
utvecklingen att man kan utrycka det man känner eller tänker. Barn i den här 
åldern utvecklas olika. En del barn har kommit längre i utvecklingen, andra 
kortare.” 

”Konflikter bygger överlag på missförstånd. När man har missförstått 
varandra. Om ett barn lekt med en bil. Tar en annan den bilen. Första såg en 
ensam bil.” 

 
Den vanligaste konfliktsituationen som uppstår sker i leken vilket framkommer i 
svaren från Maarit och Eskil: 
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”Börjar med en oenighet, leksaker eller tycker olika. Att det inte löser sig på ett 
optimalt sätt. Empati. Empati är svårt. Att förstå det jag säger eller gör på olika 
sätt. Alla människor är olika, hur man vill bli bemött. En del vill inte ha 
kramar till förlåt, andra vill ha klappar, personkännedom.” 

”Ovänner om saker ibland. Flera som vill bestämma och inte kommer överens. 
Någon inte får vara med. Man säger något dumt till varandra.” 

Brister i kommunikationen är en annan orsak som fler pedagoger lyfter fram, och 
exempel på det ger Lillemor: 
 

”Brister i kommunikationen leder ofta till konflikter. Barn med ett andra språk 
kan ha svårt att förstå leken, vilket kan leda till att det skapas en konflikt.” 

Andra orsaker som framkommer är utvecklingsnivån och många individer med olika 
personligheter som ska samspela.  
 
 
Pedagogernas inverkan på konflikter genom språk och bemötande 
Alla pedagoger har uppfattningen att deras språk och bemötande påverkar 
konflikterna. Pedagogerna menar att det är viktigt att hålla sig gå in nollställd i en 
konflikt och att inte ta den ena eller den andra partens parti, hur dem förhåller sig vid 
en konflikt. Maarit och Lillemor beskriver det på följande sätt: 
 

”Visst har det betydelse. Hur vi lägger i en konflikthantering. Hur vi lägger 
fram frågorna, om vi lägger till värderingar. Det kan påverka att jag håller med 
den ena eller den andra. Inte involverad från början. Försöker hålla oss 
neutrala. Hur vi ska våga vara öppna med varandra. Nu gör du fel. Hur vi kan 
vara varandras kritiska vänner. Hur vi vill bli bemötta. Arbetar med nu. Hur 
tänkte du nu när du gjorde såhär. Oftast i stressade situationer. Går tillbaka till 
barnet och förklarar och be om ursäkt. Att jag sa såhär eller betedde mig 
såhär.” 

”Ja, det är jag övertygad om. Om vi pratar lugnt och sansat, tror jag barnen blir 
lugnare och kan acceptera situationen fortare.” 

Genom att pedagogerna samtalar lugnt vid en konflikt blir samtalet betydelsefullt, 
vilket ofta leder till att alla parter ges samma möjlighet att uttrycka sig. Det är viktigt 
att behålla lugnet i situationen vilket Harriet ger exempel på: 

”Om jag går in i en konflikt med samma affekt som barnet har blir det bara 
värre. Gäller att hålla sig lugn och neutral. Lägger bara mer bränsle på elden 
om jag också är arg i en konflikt.” 

Genom att agera utifrån konflikten och inte utifrån barnen skapas det tid för samtal, 
ett samtal som är baserat på känslor som Eskil ger ett exempel på: 

”Ja, absolut. Vi har utarbetat hur vi ska handskas med konflikter och vi stället 
frågor. Hur jag kände. Vad som hände. Vad jag kan göra annorlunda. Hur jag 
kan göra nu.” 

Han menar att barnen ofta blir lugnare och kan acceptera situationen fortare, om vi 
är tydliga och rättvisa i bedömningen förhållande till situationen som uppkommit.  
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Gruppstorkelens inverkan på konflikter 
Något som har betydelse i förhållande till konflikter är gruppstorleken menar fem av 
pedagogerna. Exempel på varför pedagogerna tycker det ger Petronella och Agda: 
 

 ”Just nu märks det att det beror på stor barngrupp. När barngruppen är stor 
blir miljön ofta väldigt rörig, vilket inte passar alla barn.” 

”En stor grupp betyder många relationer att bygga. Kräver mycket av barnen 
och det uppstår lättare konflikter.” 

Rigmor är av en annan uppfattning i frågan och förklarar sin syn på frågan på 
följande sätt: 

”Nej, det är sammansättningen av barn. Vilka som ingår i gruppen. Framförallt 
att vi pedagoger är med och medverkar och styr upp situationen.” 

Pedagogernas uppfattning varför det har en inverkan varierar. I en stor grupp är det 
fler personer som ska samspela med varandra och fler relationer ska byggas upp 
vilket. Det kan ibland vara bra att dela upp barnen ibland vilket Eivor framhåller:  

”Det är viktigt att kunna dela upp barnen ibland. Turas om att vara inne och ute. Bra 
med många rum. En del barn har svårt att ta in saker i stora grupper. Lättare att 
koncentrera sig i mindre grupper. Olika hur mycket man orkar vara i en stor grupp. 
En del funkar bättre i mindre grupper.” 

 
Positiva och negativa konflikter 
Pedagogerna är enade om att det finns både positiva och negativa konflikter. Rigmor 
definierar en negativ konflikt på följande sätt: 
 

”Negativ konflikt tar man till våld både psykiskt och fysiskt. 

När parterna i en negativ konflikt går ur den med en tillfredsställande lösning, kan 
det leda till att konflikten istället blir positiv. Barn lär sig mycket genom en konflikt 
och vilket Agda ger exempel på: 

”Man ska lära sig vad man tycker och att stå för det man tycker, men man 
måste lära sig att göra det på rätt sätt.” 

Oavsett vilken sorts konflikt det handlar om att pedagogernas närvaro är 
betydelsefull menar Eivor och Petronella: 

”En negativ konflikt kan ju utvecklas till en positiv konflikt. Man hjälper 
barnen vidare i konflikten till en positiv lösning.” 

”En negativ konflikt kan utvecklas till något positivt om vi hjälper barnen 
vidare.” 

Barnen behöver ibland hjälp att komma vidare i konflikten och pedagogernas blir att 
vara närvarande och stötta barnen på vägen, så att det skapas en positiv utveckling av 
konflikten. 
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Förebyggandet av konflikter 
Pedagogerna på förskolan Solen arbetar med känslor. Tillsammans med barnen i 
samlingen samtalar dem om konflikter, läser böcker och sjunger om känslor. Om att 
vara arg eller ledsen. Vid en konflikt uppmanar barnen att tala om vilka känslor 
barnen känner i situationen. Genom att sära på barn i olika situationer som måltider 
och samlingen, skapas det mindre konflikter. Pedagogerna arbetar mycket 
tillsammans med barnen med hur man är när man är en bra kompis som Petronella 
beskriver: 
 

”Vi jobbar mycket med kompissolen som barnen är med och bestämmer vad vi 
inte ska göra mot varandra.” 

Pedagogerna på Solen är överens om att det är vikten av att vara närvarande som 
pedagog, i arbetet kring förebyggandet av konflikter. På förskolan Solen samtalar 
pedagogerna mycket kring konflikter och har gemensamt kommit fram till vad som 
ska göras vid en konflikt och exempel på det ger Harriet: 
 

”Vi samtalar mycket. Överens om vad som ska göras vid en konflikt, att man 
ska ta det på en gång så det inte ligger och gror. Viktigt att ta det med rätt 
person så att man inte går runt och babblar med alla. Är det en större fråga tar 
vi in stödteamet. Skyddsombudet eller chefen kan man prata med om det 
skulle bli riktigt allvarliga frågor.” 

På solen arbetas det just nu med en likabehandlingsplan som innefattar att ingen ska 
känna sig kränkt eller bli utsatt för mobbing. Deras gemensamma mål är att alltid 
lösa konflikterna.  

På förskolan Krokodilen arbetar pedagogerna mycket kring konflikter. Det är viktigt 
att ge barnen tid att samtala kring sina känslor i konflikten, som Rigmor beskriver på 
följande sätt: 

”Vi har jobbat jättemycket kring känslor och gör det fortfarande. Låter barnen 
samtala kring konflikterna. Kan man hantera sina känslor och sätter namn på 
dem är det lättare med konflikter. Social och emotionell träning så har man 
lättare i konflikter också tror jag.” 

Målet som förskolan har är att barnen ska lära sig hantera konflikter med hjälp av 
stöttning från pedagogerna.  
 
På förskolan Krokodilen arbetar pedagogerna mycket med bemötande och respekten 
för varandra. Dem samtalar med barnen kring hur vi är mot varandra, vad som är 
okej och vad som inte är okej. Pedagogerna uppmärksammar bra beteende hos 
barnen och fokuserar på det positiva. På torsdagarna samlar pedagogerna alla barnen 
för att prata om känslor berättar Maarit: 
 

”Vi lyfter något positivt som vi har sett den veckan, något bra hos en kompis. 
Torsdagsmöten, där vi samlar alla barnen och pratar mycket känslor och bilder 
på känslor, beskriva. Torsdagen har blivit en dag där de ska hjälpa varandra.” 

Genom att fågeln Stig kommer och dansar på torsdagar, har barnen blivit mer villiga 
att hjälpa varandra, eftersom dem vill att Stig ska dansa för dem.  
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Barn med kommunikationssvårigheter såsom svenska som andraspråk 
och uttalssvårigheter 
Fem av pedagogerna anser att barn med ett annat modersmål än svenska ofta 
behöver mycket stöd, i form av exempelvis tecken och bilder. I situationer där det 
uppstår konflikter med barn som inte förstår svenska är det viktigt att hitta ett annat 
sätt att förstå varandra. Exempel på detta förklarar Maarit: 
 

”De kanske oftare blir konflikter då de inte förstår varandra. Då måste jag visa 
på något vis så att dem förstår varandra. Stopptecken upp med handen. Varför 
jag inte vill att du ska göra på det sättet.” 

Det är viktigt att barn med ett andraspråk ges mer tid när dem ska berätta någonting, 
eftersom barnen har svårare att hinna med i tempot på grund av bristande språk. 
Barn som har svårt med att förstå det svenska språket ofta tar till tårarna vilket 
Harriet framhåller i sitt svar: 
 

”Oftast blir de barnen mer ledsna. Den andra gör si och så. Som pedagog får 
man gå in och förklara vad som hände. Konflikter med dessa barn blir barnen 
ofta ledsna. Kanske i form av frustration. Kommer oftare till oss och ber om 
stöd” 

Som pedagog är det viktigt att kunna gå in i konflikten och förklara vad som hände på 
ett sätt så alla förstår. Det är viktigt att skapa en förståelse för olika kulturer vi möter 
genom att skaffa oss kunskaper.  
 
 
Hanteringen av konflikter 
Pedagogerna som intervjuades är alla överens om att det är betydelsefullt att agera 
direkt. När en situation uppstår är det viktigt att ta barnen som är involverade i 
konflikten för att försöka ta reda på vad det är som har hänt.  
 
 
Pedagogerna betonar alla vikten av att vara på olika sätt. Eskil och Petronella 
beskriver två olika vägar att ta: 
 

”Medla och försöka förstå varandra. Hur det känns för den andra parten i 
konflikten och hjälpa dem hitta en lösning.” 

”Finnas där för barnen om dem behöver stöttning i sina konflikter. Våga ta ett 
steg tillbaka.” 

Det är viktigt att skapa en förmåga att kunna ligga steget före och kliva in i en 
situation innan en konflikt uppstår. Avslutningsvis beskriver Maarit sin roll vid en 
konflikt på följande sätt: 
 

”Vår roll är att vara en i sammanhanget med barnen som är inblandade, vad 
som har hänt och lyssna. Ingen överförmyndarroll och lösare i konflikten.” 

Det är viktigt att barnen får komma fram till en lösning med en hjälpande hand av en 

vuxen. Lyhördhet är också ett begrepp som är betydelsefullt vid konflikter, någon 

som både Petronella och Rigmor ger exempel på: 



23 
 

”Vi lyssnar in, pratar när det har varit en konflikt. Försöker förstå barnen 
varför det blev en konflikt. Finnas där för barnen om dem behöver stöttning i 
sina konflikter. Våga ta ett steg tillbaka” 

”Agera direkt. Lyhörd. Något som hänt för två timmar sedan, och sen när 
kompisen senare gör något kan Kalle ge igen för det” 

Barnen måste ges utrymme och tid att förklara situationens förlopp. Pedagogerna 
betonar relevansen av att dem är närvarandra och kan vägleda barnen till en lösning, 
för att på så vis minska chansen att en konflikt blir återkommande. 
 
På förskolan Solen samtalar pedagogerna mycket om konflikter. När det uppstår 
situationer med barn som ofta hamnar i konflikter beskriver Harriet följande: 
 

 ”Där får man vara med. Vissa dagar funkar det bra och vissa dagar funkar det 
mindre bra. Alltid finnas där. Kanske får lägga bor den planerade 
verksamheten och ha mer fokus på annat.” 

Det är viktigt att ta lyssna in barnen och försöka skapa en bild av vad som hände. Blir 
det större konflikter finns det ett stödteam på förskolan berättar både Lillemor och 
Eivor:  

”Det är viktigt att vara närvarande. Att alltid finnas där. Om det skulle gå så 
långt att vi behöver hjälp att hantera barnet kan stödteamet komma in och 
observera. Se med andra ögon.” 

”Vi tar upp konflikter i arbetslaget. Vid större konflikter kan stödteamet 
komma in.” 

Alla människor reflekterar över olika saker, och därför kan det vara bra att någon 
annan utifrån kan komma in med andra ögon.  

På förskolan Krokodilen försöker pedagogerna hantera barn som ofta är involverade i 
konflikter genom att vara närvarande. Exempel på detta ger Eskil och Rigmor: 
 

”Vi försöker finnas lite närmare dem barnen och styra upp innan det händer 
för att de behöver lite extra stöd.” 

”Då agerar vi ideligen. Var med och hjälpa barnet, vägleda, stötta – hur träder 
man i leken? Barn som är diskussionsglatt. Ta reda på det.” 

För konfliktbenägna barn så är det viktigt att kartlägga i vilka situationer konflikterna 
uppstår. På Krokodilen arbetar man mycket med hjälpjag, som Maarit och Agda 
beskriver:  
 

”Hjälpjag, då försöker vi vara nära och kartlägga. Vilka situationer och när 
händer det? Nära från början och kunna stoppa. Avleda. Hur tänkte du nu? 
Vad hade hänt om.” 

”Då går vi in. Då bestämmer vi vem som ska vara ett stödjag i den gruppen. 
Den personalen får vara ett stöd för det barnet. Utvärdera. Har det blivit 
bättre?” 
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5. Metoddiskussion och resultatanalys 
Vi kommer att diskutera vårt val av datainsamlingsmetoder och dess påverkan på 
resultatet. Vidare i kapitlet kommer vi att reflektera och analysera studiens resultat 
från observationer och intervjuer. Kapitlet avslutas med våra slutsatser kring studien 
samt att vi bidragit med nya forskningsfrågor.  
 

5.1 Metoddiskussion 
Under studiens gång valde vi att använda oss utav både observationer och 
semistrukturerade intervjuer. Vi upplevde att metoderna kompletterade varandra väl 
på ett positivt sätt. Vi fick en mer sanningsenlig bild av hur pedagogernas 
förhållningssätt till konflikter synliggjordes i den dagliga verksamheten. 
 
Genom att intervjua pedagogerna ansåg vi att vi fick en större möjlighet att få ut mer 
kring våra forskningsfrågor. Det som var positivt med intervjuerna var att vi kunde 
lägga till frågor om det var någonting vi undrade över eller om det var något vi inte 
förstod. Pedagogerna kunde då besvara den berörda frågan ytterligare. Eftersom 
intervjuerna var semistrukturerade ställdes samma frågor till alla pedagoger på 
samma sätt vid alla intervjuer. Detta gjorde att vi lättare kunde sammanställa 
resultatet och undersöka vilka likheter och skillnader som framkom i pedagogernas 
svar. Genom att använda oss av intervjuer som en metod tror vi att vi skapade en 
större helhetssyn på hur pedagogerna på förskolorna arbetar med konflikter och 
konflikthantering.  
 
Utifrån hur vi tolkade pedagogernas svar kan analysen av svaren påverkats. 
Anledningen till det skulle kunna vara att pedagogerna vet vad de själva menar samt 
att de har mycket större erfarenhet än oss i ämnet, då dem arbetet i många år inom 
förskola. 
 
Innan starten av observationerna tänkte vi att den ena av oss dokumenterar samtalet 
och den andra av oss tittar på det dolda som händer runt i kring konflikten. Tanken 
bakom det var att vi skulle kunna skapa en bredare bild av konfliktsituationen, 
eftersom vi trodde det skulle hända fler dolda saker runt i kring samtalet som 
exempelvis kroppsspråk och mimik.  
 
Till en början genomförde vi observationerna tillsammans, men vi upplevde att det 
inte fungerade så bra i praktiken som vi trodde. Problemet vi stötte på var att vi 
kände att vi missade mycket annat runt i kring. Det utgjorde att vi valde att istället för 
att observera och dokumentera samma situation, delade vi upp oss för att kunna ta 
del av mer under observationstillfällena.  
 
Under observationerna dokumenterade vi allt med papper och penna, vilket kan ha 
utgjort att vi kan ha förbisett betydelsefulla delar i förhållande till konfliktsituationen, 
av den anledningen att det var svårt att hinna skriva samtidigt som situationen 
pågick. För att få en mer sanningsenlig bild av observationerna kunde vi ha haft 
tillexempel en ljudupptagare eller en filmkamera vid tillfällena.  
 

5.2 Resultatanalys 
Under denna rubrik kommer vi att analysera det vi har kommit fram till under våra 

intervjuer och observationer.  
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5.2.1 Konfliktorsaker 
Barn hamnar i konflikter av olika orsaker, något vi har uppmärksammat under våra 
observationer i barngruppen. Vanliga orsaker till konflikterna har varit att barnen 
inte kommer överens om leksaker eller roller i leken och barn med språkbrister som 
söker uppmärksamhet. Andra orsaker kan vara barn som inte får vara med i leken, en 
oavsiktlig händelse eller missförstånd samt att barnen testade gränser.  

Vår studie visar att situationer som uppkommer i leken som är den vanligaste 
orsaken till att konflikter uppstår. Pedagoger i förskolan bör enligt Lpfö– 98/10 ge 
barnen kunskaper och ren information om hur man leker, eftersom alla barn inte har 
det med sig dem komplexa lekkoderna hemifrån. Barnen måste ges verktyg till att 
kunna leka, skapa förståelse för leken och för kamraterna som deltar i leken. Alla 
barn ska kunna vara med i leken utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter. 
Det är där vi som pedagoger kommer in. Pedagoger ska i den dagliga verksamheten 
skapa en miljö där barnen känner sig delaktiga i gruppen och att barnen erövrar 
kunskap genom leken och det sociala samspelet tillsammans med andra. 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter 
och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå ifrån barnens 
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn 
söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Lpfö 98, rev. 
2010, s. 6-7). 

En situation som uppkom under observationerna var då en barngrupp med fyra 
pojkar lekte i ett rum med skuggfigurer varvat med små bilar. Det var en väldigt hög 
ljudnivå i rummet när en vikarie kommer in. När två barn börjar bråka om en bil 
försöker vikarien att lugna ner barnen och skapa ordning i rummet. Situationen visar 
att barn gärna testar vart gränserna går när det kommer in en ny person i 
verksamheten, vilket blir tydlig i situationen när barnen väljer att fortsätta leka med 
hög ljudnivå trots att vikarien sagt ifrån ett flertal gånger. Det hela rundas av när 
vikarien går för att hämta en pedagog på avdelningen. När hon kommer in i rummet 
blir barnen genast lugnare och ljudnivån minskar, vilket stärker antagandet att den 
person som är ny har svårare att hantera konflikter som uppstår. 

Under ett av observationstillfällena uppmärksammade vi en situation när barnen var 
ute och lekte på förskolans gård. Oscar satt bakom en buske och hukade sig neråt för 
att kunna greja med sina stövlar. André kommer och kastar sten avsiktligt mot Oscar 
som träffar honom. Tre orsaker till detta skulle kunna vara att André söker 
uppmärksamhet från pedagogerna, kamraternas uppmärksamhet eller söker en 
reaktion från barnen genom att retas/mobbas.  
 
När pedagogerna fick frågan vilka orsaker det finns kring barnens konflikter beskrev 
pedagogerna att den vanligaste konfliktorsaken oftast är att barnen är oense gällande 
leksaker, föremål eller rollar i leken, samt brister i språket. En annan vanligt 
förekommande orsak till konflikter som nämndes under intervjuerna var brister i 
kommunikationen, som exempelvis språkbrister eller missförstånd. Andra orsaker till 
konflikter som pedagogerna nämnde är sociala samspelet och förmågan att förstå 
andra.  
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Det finns ofta en bakomliggande orsak till varför en konflikt uppstår och olika 
metoder att hantera dem. Under observationen ovan kunde vi se att konflikten till 
stor del uppstod på grund av ett missförstånd, att barnen inte kommunicerade med 
varandra i samspelet. Kommunikation i leken är en del av den sociala kompetensen 
som Knutsdotter (1992, s.96) tar upp. Hon menar att barnen genom att köpslå om 
leken, fundera över lekens regler och lär sig lekens regler vilket är delar av barnens 
sociala kompetens. Barn som har svårt att förstå leken och lekens oskrivna regler, har 
ofta svårt att förmedla upplevelser och att samspela med andra. Vår studie visar att 
det är viktigt att pedagogerna skapar en förmåga att kunna hantera konflikten, samt 
vara närvarande så att barnen ges möjlighet till utveckling av det sociala samspelet.  

Vi har under observationerna sett att pedagogernas tankar kring frågan 
konfliktorsaker hos barnen överensstämmer väl med konfliktorsaker i den dagliga 
verksamheten. Pedagogerna känner barnen och vet hur dem fungerar i olika 
situationer, och med hjälp av kunskaper och erfarenheter kan pedagogerna stävja de 
uppstådda konflikterna, vilket vi tolkar som en positiv lärdom.  

 

5.2.2 Pedagogers sätt att hantera konflikter i barngrupp 

De pedagoger som intervjuades belyste alla vikten att agera direkt vid en konflikt. Det 
är viktigt att kunna ta barnen som varit involverade i konflikten åt sidan för att kunna 
ta reda på vad det är som har hänt. En sak som framhålls av pedagogerna som viktigt 
är att vara lyhörd. Det är viktigt att ha skapat en förmåga att lyssna in och samtala 
kring konflikter som uppstår, försöka förstå varför konflikten uppkom. Samtidigt som 
det är viktigt att barnen får hjälp att lösa sina konflikter kan det vara betydelsefullt 
för barnens personliga utveckling att pedagogerna vågar ta ett steg tillbaka och låta 
barnen försöka lösa konflikten själva utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter.  

En grundläggande förutsättning när det kommer till att hantera konflikter är 
kommunikation och det aktiva lyssnandet. Det är viktigt att fokus ligger på samtalet 
istället för på vad som ska sägas när den andra personen talat klart. Kommunikation 
handlar i grund och botten om att medvetet skapa en miljö där alla människor har ett 
eget ansvar att lyssna, vilket gör det möjligt att förstå varandra bättre (Törnblom, 
2010, s.104).   
  
När en konflikt uppstår visar vår studie att det är viktigt att analysera och reflektera 
över den specifika situationen för att som pedagog kunna välja hur han/hon ska 
agera. Vi tror att det i vissa fall kan vara bra för barnen att ges den möjligheten att 
lösa konflikter själva för att kunna utvecklas. Samtidigt som vi menar att 
pedagogerna självklart ska kliva in i en konflikt om det snabbt utvecklas till en 
konflikt där barnen tar till handgripligheter och fysisk kontakt ur en negativ 
bemärkelse. Oftast så känner pedagogerna barnen på ett sådant sätt så att dem vet 
vilka barn som klarar sig själva och vilka som kan behöva stöttning. Vi har uppfattat 
det som att pedagogerna även känner till vilka barn som brukar fråga efter hjälp och 
vilka barn som tar till handgripligheter. Eftersom barnen är på förskolan stor del av 
dagen lär pedagogerna känna barnen och skapar en förståelse för hur barnen 
fungerar tillsammans med kamraterna i barngruppen.  

Vi har under observationerna reflekterar över hur pedagogerna valt att hantera olika 
konfliktsituationer. En situation som uppkom var när barnen var ute på förskolans 
gård och lekte. Gustav kommer ut från buskarna och går fram till en pedagog med 
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tårar. Pedagogen samtalar med Gustav en stund kring vad som har hänt och det 
framkommer att Hampus varit dum och sagt att Gustav inte är hans bästa kompis. 
Pedagogen samtalar med båda pojkarna om situationen och till slut blir barnen 
vänner igen och fortsätter leken. Vi tolkar samtalet som positivt, dels för att 
pedagogen väljer att gå ner på barnens nivå vid samtalet samt att båda barnen får 
komma till tals i samtalet. Pedagogen verkar ha en neutral roll i samtalet och är 
lyhörd för bådas barnens åsikter.  

Pedagoger som är intresserade och engagerade i barnen och den dagliga verksamheten 
påvisar ett positivt förhållningssätt, vilket vi tror kan komma att leda till att pedagogerna på 
ett konstruktivt sätt kan medla i barnens konflikt vid behov. När pedagogerna arbetar med 
sitt eget förhållningssätt och är en vuxen förebild till barnen, tror vi det kan påverka barnen 
mycket. Genom att ha pedagogerna som positiva förebilder kan barnen lättare kunna skapa 
en förståelse och lära sig respektera de demokratiska rättigheter alla har. Detta 
förhållningssätt understryks i läroplanen Lpfö- 98/10. 

”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 
Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för dem rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder.” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4) 
 

5.2.3 Förebyggande konflikthantering 
När pedagogerna på förskolan Solen fick frågan hur de arbetar förebyggande med 
konflikter var alla överens om hur viktigt det är att de är närvarande. Pedagogerna 
arbetar mycket tillsammans med barnen om konflikter, genom att läsa böcker, sjunga 
och samtala i samlingen om känslor, som att vara arg eller ledsen. Barnen 
uppmuntras ofta att tala om vilka känslor barnen har vid en konfliktsituation. Ibland 
delar pedagogerna på barnen, vid exempel måltider och samlingen för att minska 
konfliktsituationerna. Tillsammans med barnen arbetar pedagogerna mycket med 
hur man är en bra kompis genom att använda sig utav kompissolen som sitter på 
väggen, och på varje stråle står det saker om hur man ska vara mot sina kamrater. 

Förskolan är en plats som ska upplevas som en spännande och meningsfull plats för 
barn och pedagoger. En förutsättning för detta är att pedagogerna är intresserader 
och engagerade i sitt arbete. Det är viktigt att vara en närvarande pedagog, men vi 
menar att det också är betydelsefullt att pedagogerna har ett intresse och ett 
engagemang för sitt arbete. Brodin och Hylander (2002, s.124) framhåller vikten av 
att pedagogerna visar engagemang och intresse eftersom dem påverkar både barnen 
och andra vuxna i verksamheten. Alla behöver känna att det finns någon som delar 
intressen. Vi tror att om pedagoger enbart är närvarande och inte har ett engagemang 
genom att intresset för arbetet brister kan det leda till att flerkonfliktsituationer 
uppstår.   

Thornberg (2006, s.221) menar att det kan vara till fördel att organisera den dagliga 
verksamheten samt aktivitet genom att ibland dela upp barnen, exempelvis genom att 
gruppera barnen utifrån samarbetsförmåga framför att barnen ska konkurrera med 
varandra i det sociala samspelet.  

Det kan alltså vara bra att dela upp barnen för att få en annan gruppkonstellation, 
eller skapa mindre grupper vid olika aktiviteter där en mindre grupp barn kan vara 
en fördel.  
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När pedagogerna på förskolan Krokodilen fick samma fråga som ovan framhåller 
dem istället vikten av bemötandet och respekten för varandra. Pedagogerna samtalar 
mycket med barnen kring hur man ska vara mot varandra och vad som är ett bra 
beteende gentemot sina kamrater. Pedagogerna har valt att försöka uppmärksamma 
ett bra beteende hos barnen och fokusera på det positiva hos barnen, istället för att ha 
fokus på negativitet. Varje torsdag har pedagogerna tillsammans med barnen en 
samling där dem pratar om känslor. Under samlingarna lyfts det något positivt som 
har hänt under veckan som exempelvis ett bra beteende hos ett barn. På förskolan 
arbetar man mycket med att prata om känslor, genom att titta på bilder på känslor 
och beskriva hur man känner. På samlingen kommer fågeln Stig och dansar för 
barnen som har gjort något bra, och genom detta arbete har barnen blivit mer villiga 
att hjälpa varandra vilket gör att konfliktsituationerna har minskat.  

Att komma i kontakt och acceptera sina känslor kan skapa en djupare förståelse för 
vad som händer inombords. När vi har skapat en inre kontakt med känslorna kan vi 
lättare hantera dem, både inom oss själva och i kontakt med andra. En sak som är 
viktig att lära sig i arbetet med känslor, är att kunna upptäcka skillnaden på att känna 
känslan och att kunna hantera den. En känsla är någonting som vi känner, vad vi gör 
med känslan är en annan sak (Smith, 2002, s.11). Vår studie visar att arbetet med 
barnens känslor har en stor inverkan på arbetet med att förebygga konflikter genom 
att samtala om hur jag känner, vad jag känner och varför jag känner så lättare kan 
skapa en förståelse för barnens emotionella process i den specifika 
konfliktsituationen. Dels är det viktigt att lyssna på barnen, dels är det viktigt att 
barnen ges uppmuntran att berätta om sina känslor i exempelvis samlingen. På så vis 
ges barnen möjligheter dela med sig av sina egna känslor, samt ta del av andras vilket 
vi tror kan vara ett steg framåt i den emotionella utvecklingsprocessen hos barnen.  

 

5.3 Slutsatser 
Grundläggande förutsättningar för konflikthantering är kommunikation och det 
aktiva lyssnande. Pedagogerna bör analysera situationen för att kunna hantera den. 
Pedagogerna behöver reflektera och analysera sitt eget agerande för att hantera 
barnens konflikter. I vissa situationer måste pedagoger agera direkt. Det är viktigt 
som pedagog att alltid ligga steget före, vara närvarande, lyhörd och låta alla komma 
till tals. 
 
Båda förskolorna i studien arbetar med förebyggande konflikthantering, med 
utgångspunkter i olika strategier. På förskolan Solen framhåller pedagogerna vikten 
av att vara närvarande. Pedagogerna samtalar mycket med barnen, dels om konflikter 
och dels om känslor. Barnen ges möjligheterna att prata om sina känslor när 
konflikter uppstår. För att minska konflikterna som ofta sker när konfliktbenägna 
barn är på samma ställe, brukar pedagogerna ibland dela upp barnen i mindre 
grupper. På förskolan arbetas det mycket med kompissolen som barnen får vara med 
och bestämma om. Pedagogerna berättar att arbetet med kompissolen resulterat i att 
barnen hjälper varandra mer och att i vissa situationer påminner om solen för sina 
kamrater. 
 
På förskolan Krokodilen belyser pedagogerna vikten av ett positivt bemötande och att 
ha respekt för varandra. Pedagogerna samtalar mycket med barnen om hur man ska 
vara mot varandra. Det är viktigt att fokus ligger på barnens positiva beteende och 
genom att pedagogerna uppmärksammar det positiva istället för det negativa blir 
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pedagogernas roll viktig. Varje torsdag har förskolan en stor samling tillsammans 
med barnen där det lyfts något bra som ett eller flera barn gjort. Samlingarna har 
gjort att barnen hjälper varandra mer nu än tidigare, tack vare att pedagogerna 
framhåller det positiva barnen gör.   
 
Konflikter bland barnen kommer till uttryck genom att barnen är oense kring 
leksaker, vilka roller de ska gestalta i lekar, oavsiktlig händelse eller missförstånd 
som leder till konflikt, något eller några barn utesluts att delta i leken eller genom att 
barnen testar pedagogernas gränssättningar. Barn med språkförbristningar (barn 
som har brister i språket såsom uttal, ordförråd, eller t.ex. svenska som andraspråk) 
där förståelsen antingen hos någon av parterna orsakar konflikt och gör att barnet 
med språkförbristning känner frustration.  
 
En sak som vi började fundera över var när pedagogerna delar upp barn som det ofta 
är konflikter med vid tillexempel matsituationer eller samlingar. Lär pedagogerna 
barnen då att ta tag i och lösa konflikterna eller lär barnen sig att i stället undvika 
personen som barnet står i konflikt med? 
 
Inför vår kommande yrkesroll har vi genom arbetet kommit till insikt hur viktigt det 
är med goda kunskaper, kring konflikter och hur pedagoger på ett konstruktivt sätt 
kan hantera dessa. Det är viktigt att vi som pedagoger kan skapa möjligheterna att 
barnen kommer till insikt i hur man ska respektera och vara mot varandra, allt i en 
lekfull och trygg läromiljö. Barnen ska ges dem bästa verktygen till att utvecklas till 
goda samhällsmedborgare, och det arbetet startar redan i förskolan. En förhoppning 
vi har är att lärarutbildningen ska ges större möjligheter till mer kunskap om 
konflikter och konflikthantering eftersom det är en viktig del av barnen vardag.  
 

5.4 Nya forskningsfrågor 

I denna studie har vårt fokus varit på hur pedagogerna arbetar med konflikthantering 
inom förskolan. Därför vore det intressant att i stället se på konflikthantering ur ett 
barns perspektiv. Nya relevanta forskningsfrågor som framkommit är att undersöka 
hur barnen själva hanterar sina konflikter och hur barnen upplever konflikter.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Loggboken 
 
December 2012 
Vi träffades och började diskutera valet av ämne och vilka eventuella frågeställningar 
vi skulle vilja utgå ifrån i arbetet. Vi kände både att valet av ämnet konflikter och 
konflikthanteringar i skolan är intressant och något vi skulle vilja fördjupa oss i. 
Innan vi avslutade dagen så gick vi till biblioteket och satte oss vid en dator. Vi sökte 
efter litteratur som verkade relevanta i förhållande till vårt valda ämne. Det sista som 
gjordes var att påbörja vår referenslista så att vi ska ha en grund för vår 
litteraturgenomgång.  
 
27 januari 2013 
Idag träffades vi och tillsammans skrev vi på ett abstract som ska lämnas in till Lovisa 
Bergdahl. Vi fortsatte även att skriva på vårt PM som vi ska skickas in till vår 
handledare när vi får reda på vem det är som handleda oss på resan till ett färdigt 
examensarbete.  
 
11 februari 2013 
Nu har vi fått reda på vem som blir vår handledare och mailar Jonas Nordmark vårt 
PM med ett par frågor som vi önskar att han svarar på.  
 
13 februari 2013 
Vi får svar från Jonas där vi bestämmer tid för ett första möte som kommer bli av den 
21 februari 2013 klockan 10.15. Jonas bifogar även vårt PM med kommentarer vilket 
vi båda uppskattar mycket.  
 
21 februari 
Idag åkte vi tillsammans till skolan för att ha ett första möte med vår handledare 
Jonas Nordmark. Vi hade inför mötet skickat vårt PM med en del frågor som vi 
önskade att Jonas kunde svara på. Efter mötet hade vi fått svar på våra frågor och fått 
vägledning för fortsatt arbete. Vi tycker att det var ett lyckat möte.  
 
22 februari 2013 
Sandra mötte upp Susanne utanför en förskola i xxx där vi skulle genomföra 
intervjuer med två stycken pedagoger på en storbarnsavdelning där barnen är 3-5 år 
gamla. Vi hade varsin dator med för att kunna dokumentera olika saker. Susanne 
intervjuade pedagogerna medan Sandra skrev ner en sammanfattning av intervjuerna 
för att i slutet kunna sammanfatta samtalet. Vi spelade även in intervjuerna med 
tillstånd från pedagogerna.  
 
28 februari 2013 
Susanne mötte upp Sandra utanför en förskola i yyy där vi skulle genomföra 
intervjuer med två stycken pedagoger på en storbarnsavdelning där barnen är 3-5 år 
gamla.  
Vi hade liksom förra gången varsin dator med för att kunna dokumentera olika saker. 
Sandra intervjuade pedagogerna medan Susanne skrev ner en sammanfattning av 
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intervjuerna för att i slutet kunna sammanfatta samtalet. Vi spelade även in 
intervjuerna med tillstånd från pedagogerna.  
 
8 april 2013 
Idag hade vi bestämt tid för observation på samma förskola som vi genomfört 
intervjuerna på, denna gång i xxx. Observationerna gick bra.  Vi observerade i cirka 
fyra timmar innan vi kände att vi hade tillräckligt med material för dagen. Vi 
bestämde med pedagogerna att om det skulle behövas mer stoff kunde vi bara ringa 
och boka in en till dag. 
 
Efter observationerna fortsatte vi med arbetet. Vi började skriva på inledningen, 
syftet och formulerade frågeställningar. Vi känner oss ganska klara med det, givetvis 
måste det finslipas och läsas igenom några gånger till men just nu känns det okej. 
Innan vi avslutade för dagen gjorde vi upp en planering för hur vi ska lägga upp 
arbetet resten av veckan. Det sista som gjordes var att vi bokade in en intervju med en 
pedagog i slutet av veckan.  
 
9 april 2013 
Idag har vi suttit och skrivit rent våra egna anteckningar från observationerna igår. Vi 
sammanfattade tillsammans konfliktsituationerna i ett enskilt dokument på datorn 
för att sedan kunna skriva in det i arbetet.   
 
10 april 2013 
Idag skulle vi ha träffats på en förskola i yyy för att observera men pedagogerna 
bokade om tiden till imorgon så istället träffades för att fortsätta skriva på arbetet.  
 
11 april 2013 
Idag hade vi bestämt tid för observation på samma förskola som vi genomfört 
intervjuerna på, denna gång i yyy. Observationerna gick bra.  Vi observerade i cirka 
fyra timmar innan vi kände att vi hade tillräckligt med material för dagen. Vi 
bestämde med pedagogerna att om det skulle behövas mer stoff kunde vi bara ringa 
och boka in en till dag. 
 
Efter observationerna fortsatte vi skriva på arbetet. Vi började bearbeta 
observationerna och gjorde tillsammans en sammanfattning av situationerna som vi 
skrev in i arbetet.  Det sista som gjordes för dagen var att vi gjorde en planering för 
vad vi ska arbeta med imorgon.  
 
12 april 2013 
Vi valde att idag träffas på biblioteket, dels för att få lite miljöombyte, dels för att ha 
lättare tillgång till litteratur som vi anser intressant kopplat till vår studie. Vi började 
bearbeta litteraturen genom att skriva upp intressanta rubriker och ta ut fakta som är 
relevant.  
 
15 april 2013 
Idag fortsatte vi att gå igenom utvald litteratur. Vi har valt att använda oss av 
enskilda dokument när vi skriver faktadelen eftersom vi anser att det då blir lättare 
att läsa igenom och ändra om istället för att gå in i det stora arbetet varje gång. När vi 
känner oss klara med texten kommer vi att lägga över det i examensarbetet.  
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16 april 2013 
Vi valde att fortsätta att gå igenom litteraturen idag.  
 
17 april 2013 
Idag träffades vi för att fortsätta skriva på litteraturen. När vi ansåg att ett stycke 
litteratur var klart lade vi in det i arbetet. 
 
18 april 2013 
Idag började vi med att skriva in mer litteratur i arbetet följt av att skriva rent 
anteckningar från intervjuer på datorn.  
 
19 april 2013 
Vi träffades på biblioteket för lite miljöombyte igen. Vi inledde dagen med att läsa 
igenom arbetet till viss del för att se hur vi låg till. Vi fortsatte att kika igenom utvald 
litteratur för att skriva en sammanfattning och lägga in i stora arbetet. Vi genomförde 
även en intervju med en pedagog.  Vi mailade även vår handledare Jonas Nordmark 
för att boka in en eventuell handledarträff.  
 
22 april 2013 
Idag träffades vi för att fortsätta på arbetet. Vi började dagen med att skriva in text 
ifrån utvald litteratur i arbetet samt från läroplanen. Dagen fortsatte med att påbörja 
sammanställningen av intervjuerna. Vi ringde även upp pedagogerna på förskolorna 
för att ställa ett par frågor vi kommit på under tiden vi sammanställt resultatet av 
intervjuerna.  
 
Vi har sökt vår handledare Jonas Nordmark vid två tillfällen via telefon samt mejlat 
två gånger utan att få svar. Det som sagts till oss via växeln är att han är hemma med 
vård av sjukt barn sedan 9 april på obestämd tid. Eftersom vi inte fått kontakt med 
honom har vi mejlat till kursansvarig lärare hur vi ska gå vidare. Vi fick till svar från 
Lovisa Bergdahl att vi skulle fortsätta försöka få tag på Jonas.  
 
23 april 2013 
Idag fortsatte arbetet med att sammanställa intervjuerna. Vi har kommit på 
ytterligare en fråga till pedagogerna vi tidigare intervjuat så vi kontaktade de med 
frågan via mejl. Vi fortsatte även att skriva på den teoretiska förankringen. Efter ett 
flertal samtal fick vi kontakt med Jonas och kunde boka in en handledartid den 26 
april 2013 klockan 09.00. Vi fick reda på att han inte fått vårt mejl och även att han 
hade skicka ett flertal mejl till oss som inte kommit fram.  
 
24 april 2013 
Vi träffades för att fortsätta skrivandeprocessen. Idag har vi haft fokus på litteraturen 
och fortsättningen av intervjusammanställningen. Vi avslutade dagen med att gå 
igenom det som vi hittills har skrivit in i arbetet, och sen mejlade vi det till vår 
handledare Jonas inför handledarträffen den 26 april, så att han ska hinna läsa 
arbetet.  
 
26 april 2013 
Idag åkte vi för att träffa vår handledare Jonas. Vi fick kritik som vi tyckte var 
konstruktiv och något som vi tog till oss. Vi diskuterade i bilen hem hur vi skulle 
lägga upp arbetet inför kommande vecka.  
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2 maj 2013 
Idag har vi suttit och korrekturläst arbetet samt gjort en rad ändringar som vår 
handledare Jonas ansåg vara väsentliga för vår studie, samt dem ändringar vi tyckte 
var relevanta.  
 
3 maj 2013 
Dagens arbete gick ut på att försöka färdigställa inledningen och litteraturdelen. Vi 
jobbade tillsammans med båda delarna för att lättare kunna diskutera eventuella 
ändringar.  
 
7 maj 2013 
Idag träffades vi för att slutföra arbetet i den mån så att vi skulle kunna skicka in 
arbetet till handledaren Jonas. Vi arbetade med alla delar och gick igenom del för del. 
Fixade till referenser och stavfel, samt dem slarvfel som fanns med i texten. Vi 
avslutade arbetspasset med att mejla in arbetet till Jonas Nordmark för bedömning i 
förhållande till opponering den 3 och 4 juni 2013. 
 
10 maj 2013 
Idag fick vi besked av Jonas att vårt arbete tids nog kommer att bli gediget och bra 
när det är klart. Dock saknades analysen i arbetet och eftersom det är lite av arbetets 
hjärta meddelade Jonas att han inte kunde rekommendera oss vidare till 
kursansvarige och anmäla oss till opponering i juni. Vi fick arbetet bifogat tillbaka 
med kommentarer och ändringar han ansåg vi skulle göra.  
 
Eftersom vi inte ska upp och opponera i början av juni, har vi tagit beslutet att låta 
arbetet vila ett antal veckor innan vi tar tag i det igen. Vi har beslutat att vi lägger 
fokus på våra meritportföljer som ska vara inne den 5 juni.  
 
17 juni 2013 
Idag valde vi att återuppta arbetet med vår studie och fortsätta skriva. Det som fokus 
låg på idag var att åtgärda en del ändringar som skulle göras. Annars har vi även 
korrekturläst arbetet flera gånger för att dubbelkolla referenser, 
meningsuppbyggnad, stavfel m.m. Vi började även fundera lite smått över 
metoddiskussionen som vi ska påbörja imorgon.  
 
18 juni 2013 
Idag träffades vi för att gå igenom resultatdelen och ändra om den utifrån ett förslag 
vi tidigare fått av Jonas Nordmark. Vi mejlade över ett förslag till honom som han 
bekräftade på ett positivt sätt genom att skriva att vi ska fortsätta på samma sätt med 
den form av intervjudel vi påbörjat. Vi satt även och skrev på metoddiskussionen som 
blev klar idag. Imorgon kommer vi att slutföra delarna som är relevanta inför 
bedömningen som vår handledare ska göra.  
 
19 juni 2013 
Idag har vi färdigställt arbetet till största del och vi har mejlat arbetet till Jonas för 
bedömning.  
 
 
11 juni 2013 
Idag träffades vi för att slutföra arbetet.  
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Bilaga 2 
 
Brev till föräldrarna 
 
Hej föräldrar! 
 
Vi är två tjejer som heter Sandra Uthby och Susanne Söder som läser sista terminen 
på lärarutbildningen på Mälardalens högskola. 
 
Under denna termin skriver vi vårt examensarbete som handlar om barn i samspel 
kring konflikter samt hur barn och pedagoger hanterar konflikthantering.  
 
Vid ett antal tillfällen under en tid framöver kommer vi att genomföra intervjuer med 
pedagogerna på avdelningen samt genomföra kompletterande observationer i 
barngruppen. 
 
Har ni som några frågor kring examensarbetet kan ni kontakta oss eller vår 
handledare Jonas Nordmark (XXX@mailadres) på Mälardalens högskola. 
 
 
 
Hälsningar från 
 
Sandra Uthby (XXX@mailadres)  
Susanne Söder (XXX@mailadres) 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågorna 
 
Frågorna handlar om pedagogiska situationerna, om barn – konflikter och 
konflikthantering. 
 

 Hur definierar du en konflikt? 
 Hur uppfattar du konflikter? 

 
 När uppstår konflikter? 
 Har ert språk och bemötande inverkan på konflikter med er eller med andra 

barn? 
 Är det ofta samma barn som hamnar i konflikter? 
 Mellan vilka uppstår konflikterna (t.ex. barn, pedagog, förälder)? 
 Har gruppstorleken någon inverkan på konflikter? 

 
 Finns det både positiva och negativa? 

 
 Samtalar ni i arbetslaget kring konflikter? 
 Har ni ett gemensamt strävans mål i personalgruppen kring konflikter? 

 
 Vad gör ni för att förebygga konflikter? 
 
 Vilka är orsakerna kring barns konflikter? 
 Hur är det med barn som t.ex. har kommunikationssvårigheter såsom svenska 

som andraspråk, uttalssvårigheter etc.? 
 

 Hur hanterar ni konflikter? 
 Vad är er roll i konflikthantering? 
 Hur hanterar ni barn som ideligen hamnar i konflikter? 
 Gör ni något för att förebygga barns konflikter? 

 
 Hur löser barn sina konflikter? 
 Brukar barn kompromissa? 
 Är det oftare flickor eller pojkar som kompromissar? 
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Bilaga 4 
 
Pedagogernas svar från intervjuer 
 
När uppstår konflikter? 
 
Maarit: ”Oftast när man är oenig över någonting. Eller vill ha samma leksak.” 
  
Agda: ”Språkbristningar, att man inte har språket. Att man inte kommit långt i 
utvecklingen att man kan uttrycka det man känner eller tänker. Barn i den här åldern 
utvecklas olika. En del barn har kommit längre i utvecklingen, andra kortare. 
Personlighet snabb eller långsam i humöret. Stress. Många individer.” 
  
Rigmor: ”Konflikter bygger överlag på missförstånd. När man har missförstått 
varandra. Om ett barn lekt med en bil. Tar en annan den bilen. Första såg en ensam 
bil.” 
Eskil: ”Konflikter uppstår lättare i stressiga miljöer. Eller om inte harmoni i gruppen 
saknas. Konflikter kan uppstå överallt.” 
 
Harriet: ”Påklädning, vid samling, vid matsituationer m.m. Dem kan uppstå 
närsomhelst, varsomhelst och hursomhelst.” 
 
Petronella: ” När det är brist i kommunikationen.” 
 
Eivor: ”Vanligaste konflikterna är när det gäller leksaker. Barn med annat språk, 
svårt att förmedla. Rollekar. Vem ska vara vad? Oense. Man får inte vara med.”  
 
Lillemor: ”Det kan uppstå när som helst, men ofta sker det i barnens lek. Barnen vill 
ha samma leksak.” 
 
 
Har ert språk och bemötande inverkan på konflikter med er eller med 
andra barn? 
 
Maarit: ”Visst har det betydelse. Hur vi lägger i en konflikthantering. Hur vi lägger 
fram frågorna, om vi lägger till värderingar. Det kan påverka att jag håller med den 
ena eller den andra. Inte involverad från början. Försöker hålla oss neutrala. Hur vi 
ska våga vara öppna med varandra. Nu gör du fel. Hur vi kan vara varandras kritiska 
vänner. Hur vi vill bli bemötta. Arbetar med nu. Hur tänkte du nu när du gjorde 
såhär. Oftast i stressade situationer. Går tillbaka till barnet och förklarar och be om 
ursäkt. Att jag sa såhär eller betedde mig såhär.” 
 
Agda: ”Ja, om vi är lugna bra lyssnare och inte har förutfattade meningar och inte 
rädda för konflikter. Om vi är tydliga och rättvisa uppstår det mindre konflikter. Ger 
alla barn samma chans att tala. Alla barn måste ha en röst.” 
 
Rigmor: ”Jag arbetar med en väldigt rak kommunikation. Går in som nollställd. Inte 
ta ett barns parti. Att man lär barnen hantera en konflikt. Akutkonflikter måste man 
agera vid. Att agera utifrån konflikten, men inte utifrån barnet.” 
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Eskil: ”Ja, absolut. Vi har utarbetat hur vi ska handskas med konflikter och vi stället 
frågor. Hur jag kände. Vad som hände. Vad jag kan göra annorlunda. Hur jag kan 
göra nu.” 
 
Harriet: ”Såklart det har. Om jag går in i en konflikt med samma affekt som barnet 
har blir det bara värre. Gäller att hålla sig lugn och neutral. Lägger bara mer bränsle 
på elden om jag också är arg i en konflikt.”  
 
Petronella: ”Ja, det tycker jag. Det gäller att kunna läsa av situationen.” 
 
Eivor: ”Det har stor påverkan. Det gäller att vara närvarande. Medveten om att det 
sker mycket konflikter, måste vara mer närvarande.” 
  
Lillemor: ”Ja, det är jag övertygad om. Om vi pratar lugnt och sansat, tror jag barnen 
blir lugnare och kan acceptera situationen fortare.” 
 
 
Har gruppstorleken någon inverkan på konflikter? 
 
Maarit: ”Det tror jag. Du har fler relationer, du har fler du ska samspela med.” 
 
Agda: ”Ja. En stor grupp betyder många relationer att bygga. Kräver mycket av 
barnen och det uppstår lättare konflikter.” 
  
Rigmor: ”Nej, det är sammansättningen av barn. Vilka som ingår i gruppen. 
Framförallt att vi pedagoger är med och medverkar och styr upp situationen.” 
  
Eskil: ”Ja, det tror jag. Ju fler man är i en grupp ju fler kontakter måste man ha.” 
  
Harriet: ”För barnen som behöver mindre grupper så tror jag det har betydelse. För 
de barn som ofta går in i konflikter tror jag det skulle underlätta med mindre 
grupper.” 
 
Petronella: ”Just nu märks det att det beror på stor barngrupp. När barngruppen är 
stor blir miljön ofta väldigt rörig, vilket inte passar alla barn.” 
  
Eivor: ”Det tycker jag. Det är viktigt att kunna dela upp barnen ibland. Turas om att 
vara inne och ute. Bra med många rum. En del barn har svårt att ta in saker i stora 
grupper. Lättare att koncentrera sig i mindre grupper. Olika hur mycket man orkar 
vara i en större grupp. En del funkar bättre i mindre grupper.” 
 
Lillemor: ”Ja, det tror jag. Det blir en lugnare grupp om det är mindre antal barn.” 
 
 
Har ni ett gemensamt strävans mål i personalgruppen kring konflikter? 
 
Maarit: ”Ja, det har vi. Muntligt.” 
 
Agda: ”Lära barnen lösa konflikter så långt det går med stöd av oss pedagoger. 
Barnen lär sig att inte vara konflikträdda och det känner att de kan lösa konflikten 
själva. Målet är att lära barnen hantera konflikter.” 
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Rigmor: ”Ja. Vi har jobbat jättemycket kring känslor och gör det fortfarande. Låter 
barnen samtala kring konflikterna. Kan man hantera sina känslor och sätter namn på 
dem är det lättare med konflikter. Social och emotionell träning så har man lättare i 
konflikter också tror jag.” 
  
Eskil: ”Ja.  
  
Harriet: ”Inte nedskrivet på något papper vad jag vet. Vi samtalar mycket. Överens 
om vad som ska göras vid en konflikt, att man ska ta det på en gång så det inte ligger 
och gror. Viktigt att ta det med rätt person så att man inte går runt och babblar med 
alla. Är det en större fråga tar vi in stödteamet. Skyddsombudet eller chefen kan man 
prata med om det skulle bli riktigt allvarliga frågor.” 
  
Petronella: ”Vi samtalar mycket i arbetslaget. Vi arbetar med en likabehandlingsplan 
som vi går igenom just nu.” 
  
Eivor: ”Ja, likabehandlingsplanen. Att ingen ska bli mobbad. Att man ska lösa 
konflikterna. Vi går igenom likabehandlingsplanen nu.” 
  
Lillemor: ”Vi samtalar mycket om konflikter. Ta konflikten på en gång. Om det är en 
stor konflikt tar vi kontakt med chefen.  
 
 
Vad gör ni för att förebygga konflikter? 
 
Maarit: ”Bemötandet, respekten för varandra, i situationer. Vikten av vem jag är, jag 
är värdefull som jag är. Respekt för varandra. Torsdagsmöten, där vi samlar alla 
barnen och pratar mycket känslor och bilder på känslor, beskriva. Läsa av 
ansiktsuttryck. Själens fågel. Kunna uttrycka känslor helt fantastiskt. Vi lyfter något 
positivt som vi har sett den veckan, något bra hos en kompis. Välkommen. Alla barn, 
en lista som vi följer. Torsdagen har blivit en dag där de ska hjälpa varandra. Hur får 
vi det till en naturlig del alla dagar?” 
Agda: ”Går in i konflikter på ett speciellt sätt. Fågeln Stig som uppmärksammar barn 
som gjort något bra. Fler barn anammar det. Så börjar barnen hjälpa varandra för de 
vill att Stig att dansa för dem. Vi uppmuntrar bra beteende och fokuserar inte på 
negativt beteende. Vi talar mer och ser det bra beteendet. Lyft den som gjort något 
bra istället för att lägga skuldbördan.” 
  
Rigmor: ”Jag vet inte om jag vill förebygga konflikter. Det blir när man inte kan 
hantera konflikten som uppstår. Uppmärksammar kamraterna om de ser att Kalle 
blir arg.” 
  
Eskil: ”Dels pratar vi mycket om hur vi är mot varandra och känslor. Möte på 
torsdagar tillsammans med fågeln Stig. Stig dansar för dem barn som gjort något fint 
för varandra. Vad som är okej och vad som inte är okej.” 
  
Harriet: ”För att förebygga konflikter barn emellan försöker man sära på dem barn 
som ofta hamnar i konflikter med varandra. Man försöker dela på barnen vid olika 
situationer. Pedagoger emellan försöker vi pratar med varandra innan det utvecklas 
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till en konflikt. Mellan pedagog och barn gäller det att tänka på det egna 
förhållningsätt hur man bemöter barnet.” 
  
Petronella: ”Pratar med barnen i samlingen när det uppstår konflikter eller på en 
gång. Vi jobbar med kompissolen som barnen är med och bestämmer vad vi inte ska 
göra mot varandra. Att vara närvarande som pedagog.” 
  
Eivor: ”Läser sagor och sjunger sånger om konflikter. Pratar om känslor har vi börjat 
göra. Uppmanar barnen att tala om hur det känns. Om att vara arg eller ledsen. Att 
det inte är okej. Spelar lite rollspel. Pratar mycket med barnen om känslor vid 
konflikter. Många säger ”du får inte vara med”. Spontana rollspel av oss pedagoger. 
Frågar barnen om dem tycker att det här lät bra. Viktigt att barnen blir 
uppmärksamma och lyssnar på dessa rollspel.” 
  
Lillemor: ” Det är ett arbete som pågår dagligen. Pratar mycket med barnen om hur 
man är en bra kompis. Barnen får komma med egna idéer till vår kompissol. 
Samtalar mycket med barnen om känslor.” 
 
 
Vilka är orsakerna kring barns konflikter? 
 
Maarit: ”Börjar med en oenighet, leksaker eller tycker olika. Att det inte löser sig på 
ett optimalt sätt. Empati. Empati är svårt. Att förstå det jag säger eller gör på olika 
sätt. Alla människor är olika, hur man vill bli bemött. En del vill inte ha kramar till 
förlåt, andra vill ha klappar, personkännedom.” 
 
Agda: ”Språket, utvecklingsnivån, personlighet, stress och många individer.” 
Rigmor: ”Konflikter bygger överlag på missförstånd. När man har missförstått 
varandra.” 
  
Eskil: ”Ovänner om saker ibland. Flera som vill bestämma och inte kommer överens. 
Någon inte får vara med. Man säger något dumt till varandra.” 
  
Harriet: ”Vill ha samma leksaker, ”den gjorde det”, ibland kan det vara ett barn bara 
kommer för nära. Oftast bråkar barnen om samma leksaker.” 
  
Petronella: ”Oftast i leken t.ex. om flera barn vill vara hund och det är en som 
bestämmer så blir det oftast konflikt. När ett barn som vill vara med i leken och inte 
har språket så upplever de andra barnen att han/hon stör, och då blir det också ofta 
konflikter.” 
  
Eivor: ”Utvecklingsprocess för barnen. Barnen behöver lära sig lekkoderna och 
behöver stöd i detta. Hemma situationen kan påverka.  
  
Lillemor: ”Oftast är det i leken. Brister i kommunikationen leder ofta till konflikter. 
Barn med ett andra språk kan ha svårt att förstå leken, vilket kan leda till att det 
skapas en konflikt.” 
 
 
Hur är det med barn som t.ex. har kommunikationssvårigheter såsom 
svenska som andraspråk, uttalssvårigheter etc.? 
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Maarit: ”Där kan man se kommunikationsbrister mellan barnen så att det blir 
konflikter. De kanske oftare blir konflikter då de inte förstår varandra. Då måste jag 
visa på något vis så att dem förstår varandra. Stopptecken upp med handen. Varför 
jag inte vill att du ska göra på det sättet.” 
 
Agda: ”De barnen behöver extra stöd, mycket stöd. Man måste se till att de får tiden 
att förklara sig och att tala. Man måste hjälpa barnen för de hinner inte med i tempot. 
Stödjag som ger dem utrymme.” 
  
Rigmor: ”Där gäller det att vi som pedagoger går in innan det händer en konflikt. 
Sätter sig in i de kulturer vi möter. I vissa kulturer anses man som fattig om man har 
gummistövlar. Måste förklara varför man har gummistövlar. Vi måste skaffa oss 
kunskaper. Vet vi att det blir en negativ konflikt måste vi som pedagoger alltid vara 
med.” 
  
Eskil: ”Det kan vara lite svårare när man inte förstår varandra. De kan behöva ett 
hjälpjag för att lära barnen förstå varandra.” 
  
Harriet: ”Oftast blir de barnen mer ledsna. Den andra gör si och så. Som pedagog får 
man gå in och förklara vad som hände. Konflikter med dessa barn blir barnen ofta 
ledsna. Kanske i form av frustration. Kommer oftare till oss och ber om stöd.” 
  
Petronella: ”Vi arbetar mycket med tecken och bilder. Gör det enkelt för barnen att 
förstå det svenska språket.” 
  
Eivor: ”Vi har börjat använda oss av bilder och teckenspråk som ett stöd. Vi har haft 
flera barn som inte kunnat ett ord svenska. Får börja den enkla vägen. Stödteamet 
som ger oss övningar. Extra tid med barnet. Mungymnastik. Under och över. Färger.” 
  
Lillemor: ”Barn med svenska som andraspråk behöver extra stöd. Det är viktigt att vi 
ger barnen lite extra tid när de ska berätta någonting. Barnen kommer ofta till oss när 
det uppstår en konflikt.” 
 
 
Hur hanterar ni konflikter? 
 
Maarit: ”Genom denna konfliktlösningsmodell.” 
 
Agda: ”Vi lyssnar och ger barnen verktyg så dem kan lösa dem själva. Möte mellan de 
som varit i konflikt ska vara positivt. Avsluta så det blir bra och så att de lärt sig något 
av det. Förstår varför konflikten uppstår, tar sig tid och lär sig lyssna på varandra. Ge 
barnen utrymme att förklara varför det blev som det blev. Hur kunde du ha gjort 
annorlunda så det inte hade blivit en konflikt.” 
  
Rigmor: ”Agera direkt. Lyhörd. Något som hänt för två timmar sedan, och sen när 
kompisen senare gör något kan Kalle ge igen för det.” 
  
Eskil: ”Då brukar vi förklara för de som brukar bestämma att vi måste bestämma 
tillsammans. Träna och lyssna in och förstå deras önskan. Ta hänsyn till 
människorna runt i kring. Här på Krokodilen gör vi inte så. Är det en som inte får 



43 
 

vara med. Då kan man respektera leken, men då är man en grupp tillsammans som 
kan ge möjlighet att hitta på något annat. Hur skulle det kännas för dig om du var 
den som inte fick vara med? Då pratar vi om vem som hade den först till exempel, då 
står man näst på tur till att få saken nr den andre lekit klart.” 
 
Harriet: ”Vi lyssnar in, pratar när det har varit en konflikt. Försöker förstå barnen 
varför det blev en konflikt.” 
  
Petronella: ”Lyssna in och försöka få en bild av vad som hände. Vi tar upp konflikter i 
arbetslaget. Vid större konflikter kontaktas chefen. Vi har också ett stödteam som kan 
komma in vid behov.” 
  
Eivor: ”Vi har vår ATP där vi kan ta upp konfliktfrågor och vädra större frågor. Är det 
mellan ett fåtal går vi till vår chef och ventilerar. Möte på bara Solen. Hur har veckan 
varit? Vad vill jag ta upp? Alla får komma till tals.” 
  
Lillemor: ”Vi samtalar i arbetslaget kring konflikter. När det blir återkommande 
konflikter tar vi kontakt med antingen stödteam eller chefen.” 
 
 
Är det ofta samma barn som hamnar i konflikter? 
 
Maarit: ”Ja, det kan det nog vara, men på olika sätt. Tillvägagångssätt. Barnens 
tillvägagångssätt. Några tar till handgripligheter, blir ledsna.” 
 
Agda: ”Ja. En anledning är språket. Olika kynne och olika personligheter. Hur man 
är. Olika utvecklingsnivåer. Missförstånd.” 
  
Rigmor: ”Ja, vissa barn som är tacksamma att utsätta för konflikter. För att få en 
reaktion och tycker att det är roligt. Olika barn träder in i olika roller. Konflikterna 
blir efter barnkonstilationerna. Har du inte språket uppstår fler konflikter. Kan vara 
en annan kultur. Kan också vara att man inte har svenskan fullt ut fastän man är född 
i Sverige.” 
  
Eskil: ”Ja, det tycker jag nog och de barnen behöver mer stöd i att lösa konflikter. 
Dels hur impulsiv man är och hur lätt man har att förstå andra människor och hur 
van man är att få sin vilja fram. Ofta kommer detta hemifrån.” 
  
Harriet: ”Det skulle jag vilja påstå mer eller mindre.” 
 
Petronella: ”Just i den här gruppen är det samma barn och det beror delvis på 
språket.” 
  
Eivor: ”Man kan se på vissa barn att det finns ett mönster.” 
  
Lillemor: ” Ja, det är det. Ofta barn med ett andraspråk som hamnar i konflikt.” 
 
 
Finns det både positiva och negativa konflikter?  
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Maarit: ”Ja, det tycker jag. Båda kan gå stärkta ur en konflikt om den löst sig på ett 
bra sätt. Det är där jag tror de behöver pedagogernas närvaro. Hjälp av pedagogerna 
på vägen, så att det blir en bra konflikt. Om man inte kommit till insikt i vad det är 
som gjorde att det blev såhär. Om man stöter på samma problematik.” 
 
Agda: ”Man ska lära sig vad man tycker och att stå för det man tycker, men man 
måste lära sig att göra det på rätt sätt.” 
  
Rigmor: ”Negativ konflikt tar man till våld både psykiskt och fysiskt. Positiv konflikt 
är något bra.” 
  
Eskil: ”Ja, det tror jag. För ur konflikter kan det komma något positivt. Hjälper till att 
förstå varandra.” 
  
Harriet: ”Det finns det väl. En negativ konflikt är en konflikt som inte går att lösa. En 
positiv konflikt är en konflikt där man kommer fram till en lösning oftast på en gång.” 
  
Petronella: ”En negativ konflikt kan utvecklas till något positivt om vi hjälper barnen 
vidare.” 
  
Eivor: ”Det finns både och. En negativ konflikt kan ju utvecklas till en positiv konflikt. 
Man hjälper barnen vidare i konflikten till en positiv lösning.” 
  
Lillemor: ”Det gör det säkert, men jag kan inte komma på någon specifik situation. 
Jag tror barnen kan lära sig av en konflikt. Alla konflikter är inte på blodigt allvar.” 
  
 
Hur hanterar ni barn som ideligen hamnar i konflikter? 
 
Maarit: ”Hjälpjag, då försöker vi vara nära och kartlägga. Vilka situationer och när 
händer det? Nära från början och kunna stoppa. Avleda. Hur tänkte du nu? Vad hade 
hänt om?” 
 
Maarit: ”Genom denna konfliktlösningsmodell.” 
 
Agda: ”Då går vi in. Då bestämmer vi vem som ska vara ett stödjag i den gruppen. 
Den personalen får vara ett stöd för det barnet. Utvärdera. Har det blivit bättre?” 
  
Rigmor: ”Då agerar vi ideligen. Var med och hjälpa barnet, vägleda, stötta – hur 
träder man in i leken? Barn som är diskussionsglatt. Ta reda på det.” 
  
 
Eskil: ”Vi försöker finnas lite närmare dem barnen och styra upp innan det händer 
för att de behöver lite extra stöd.” 
  
Harriet: ”Där får man vara med. Vissa dagar funkar det bra och vissa dagar funkar 
det mindre bra. Alltid finnas där. Kanske får lägga bor den planerade verksamheten 
och ha mer fokus på annat.” 
  
Petronella: ” Vi tar upp konflikter i arbetslaget. Vid större konflikter kan stödteamet 
komma in.” 
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Eivor: ”Alltid vara närvarande. Om vi känner att vi inte kan ta hjälp av varandra får vi 
gå till stödteamet.”  
  
Lillemor: ”Det är viktigt att vara närvarande. Att alltid finnas där. Om det skulle gå så 
långt att vi behöver hjälp att hantera barnet kan stödteamet komma in och observera. 
Se med andra ögon.” 
 
 
Vad är er roll i konflikthantering? 
 
Maarit: ”Vår roll är att vara en i sammanhanget med barnen som är inblandade, vad 
som har hänt och lyssna. Ingen överförmyndarroll och lösare i konflikten.” 
 
Agda: ”Stödjag för barn som hamnar i mycket konflikter. Finnas nära. Så barnet kan 
se hur de kan göra istället.” 
 
Rigmor: ”Dåligt eller utsatt barn. Att båda barnen får ge sin syn på saken. Alla ska ha 
rätt att ge sin upplevelse. I en annan konflikt kan jag behöva hålla tillbaka för att 
barnen själva kan lösa konflikten. Vänta en liten stund och se var konflikten bär hän.” 
 
Eskil: ”Medla och försöka förstå varandra. Hur det känns för den andra parten i 
konflikten och hjälpa dem hitta en lösning.” 
 
Harriet: ”Att vägleda barnen. Att vara närvarande hela tiden.” 
 
Petronella: ”Finnas där för barnen om dem behöver stöttning i sina konflikter. Våga 
ta ett steg tillbaka.” 
 
Eivor: ”Närheten. Finnas i närheten och hjälpa barnen. Ge barnen verktyg att komma 
vidare i konflikter och i utvecklingen.” 
 
Lillemor: ”Att hela tiden finnas där, kunna se ett steg före och gå in i en situation 
innan det händer något.” 

 
 

 

 


