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Den här studien syftar till att bidra med kunskaper om pedagogers definitioner och 
förståelse av konflikt och konflikthantering i förskolan. Studien är kvalitativ och 
semistrukturerade intervjuer utfördes med åtta kvinnliga pedagoger som arbetar i 
fyra olika förskolor. Resultatet visade att det är otydligt om pedagogerna 
kontinuerligt samtalar kring konflikter och konflikthantering i arbetslagen. 
Pedagogerna beskriver hur de arbetar ute i förskoleverksamheten med konflikter och 
konflikthantering, ett arbetssätt är att de går ned till barnens nivå och samtalar 
tillsammans med alla som är inblandade i konflikten. Resultatslutsatser var att 
pedagogerna anser att det är svårt att veta när de ska ingripa och medla, vem eller 
vilka av barnen det är som talar sanning och/eller om det är något av barnen som far 
med osanning. Pedagogernas definitioner om barns konflikter är att en stor del av 
konflikterna handlar om barns känslor samt vilken utvecklingsfas barnet befinner sig 
i just nu både språkligt och åldersmässigt. 

 

Nyckelord: Förskolan, Konflikt, Konflikthantering, Pedagoger  



3 
 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................. 4 

1.1. Syfte, frågeställningar och disposition ............................................................. 5 

2. Litteraturgenomgång .............................................................................................. 5 

2.1. Vad är en konflikt? ............................................................................................ 5 

2.1.1. Konflikter – en del av vardagen ................................................................. 6 

2.1.2. Konstruktiva och destruktiva konflikthandlingar ..................................... 7 

2.2. Pedagogen som konflikthanterare .................................................................... 8 

2.3. Tidigare forskning ............................................................................................. 9 

3. Metod ...................................................................................................................... 11 

3.1. Datainsamlingsmetod ...................................................................................... 11 

3.2. Genomförande ................................................................................................. 12 

3.3. Urval ................................................................................................................. 13 

3.4. Databearbetning ............................................................................................... 13 

3.5. Studiens reliabilitet och validitet ..................................................................... 14 

3.6. Etiska ställningstaganden ................................................................................ 14 

4. Resultat ................................................................................................................... 15 

4.1. Resultatpresentation ........................................................................................ 15 

4.2. Sammanfattning .............................................................................................. 20 

5. Resultatanalys och diskussion .............................................................................. 20 

5.1. Metoddiskussion ............................................................................................. 20 

5.2. Tematisering av resultat .................................................................................. 21 

5.2.1. Pedagogers hantering av konflikter .......................................................... 21 

5.2.2. Känslor ..................................................................................................... 22 

5.2.3. Kommunikation ....................................................................................... 22 

5.2.4. Utveckling ................................................................................................. 23 

5.3. Diskussioner och Slutsatser ............................................................................ 23 

5.4. Pedagogisk relevans ........................................................................................ 25 

5.5. Nya forskningsfrågor ...................................................................................... 25 

Referenser ..................................................................................................................... 26 

Bilaga 1. Missivbrev ...................................................................................................... 28 

Bilaga 2. Intervjufrågor/frågeformulär ........................................................................ 29 

Bilaga 3. Fördelning av arbete ...................................................................................... 30 

 



4 
 

1. Inledning 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) står det 
att värdegrunden ska prägla hela verksamheten. De etiska förhållningssätten såsom 
omsorg om och hänsyn till andra människor, likasom rättvisa och jämställdhet därtill 
egna och andras rättigheter ska forma verksamheten och lyftas fram. ”Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder” (s. 4). Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till känslor och 
hänsyn till andra utvecklas. Verksamheten ska även bevara och utveckla barnens 
förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap så att lojalitet och tolerans 
tidigt grundläggs. Ett av målen i förskolan är att den ska sträva efter att varje barn 
utvecklar öppenhet, hänsyn, solidaritet och ansvar. Vi anser att det kan vara svårt att 
följa läroplanen då vi tycker att vi inte har tillräckliga kunskaper om konflikt och 
konflikthantering i praktiken. För att kunna hantera konflikter måste vi först ha en 
klar definition av vad en konflikt är.  

I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) står det att vuxna ska vara en 
förebild för barnen, då gäller det också att vi som vuxna vet vad en konflikt är och hur 
vi ska kunna hantera den innan vi kan föra över vår kunskap till barnen. 

Wahlström (2005) skriver om att samhällets sätt att visa barn hur de ska lösa 
konflikter är i bästa fall planlöst och i sämsta fall destruktivt. Från tidig ålder får vi 
lära oss och förstå att konflikter skall lösas med hjälp av en auktoriserad person 
såsom till exempel en förälder, pedagog eller en polis. Om det inte finns någon 
medlare med vid hanteringen av en konflikt så vinner den starkare och den svagare 
förlorar. Enligt Wahlström bygger konflikthantering på personliga relationer, känslor 
och rädslor. I utvecklingen till att bli en skicklig konflikthanterare behöver vi utöver 
kunskaper ett bra självförtroende och tillit till andra människor, samt fantasi och 
kreativitet, empati och strävan efter rättvisa samt analys och kritiskt tänkande. 

Landahl (2006) pekar i sin avhandling på hur lärare som blivit intervjuade om hur 
mycket tid det är som tas från den dagliga verksamheten till att medla vid barns 
konflikter. Tidsbrist är någonting som vi själva har upplevt ute i praktiken. Vi vill 
undersöka hur pedagoger ute i fyra olika förskolor definierar konflikter och 
konflikthantering eftersom det är en så stor del av den dagliga verksamheten. 
Thornberg (2006) beskriver att en konflikt är ett tillstånd av oenighet eller en 
sammanstötning.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) står det 
bland annat att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn […] utvecklar sin förmåga 
att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 
gemensamma regler”, ”Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 
bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 
varandra” (s. 9). Genom att intervjua åtta pedagoger i förskoleverksamheten om 
deras definitioner av konflikter och konflikthantering tror vi att vi kan få en större 
inblick i vad det innebär. Vi tycker att konflikter och konflikthantering är ett viktigt 
område att fördjupa sig i och har därför valt att göra en studie som handlar om 
pedagogers definitioner om konflikt och konflikthantering ute i 
förskoleverksamheten. Genom att undersöka hur andra pedagoger definierar dessa 
begrepp tror vi att vi kan få en ökad förståelse för hur det är att vara 
konflikthanterare i praktiken.   
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1.1. Syfte, frågeställningar och disposition 
Syftet är att bidra med kunskap om pedagogers definitioner och förståelse av konflikt 
och konflikthantering i förskolan. Studien är kvalitativ och vi har använt oss av 
semistrukturerade intervjuer. 

Vår studie innefattar tre frågeställningar: 

• Vilka definitioner gör pedagogerna om barns konflikter i verksamheten? 
 

• Hur beskriver pedagogerna sina olika arbetssätt utifrån konflikter och 
konflikthantering? 
 

• Hur samtalar pedagogerna om konflikter och konflikthantering i arbetslagen? 

Studien är upplagd på det sättet att vi först har en litteraturgenomgång där vi tar upp 
olika författares definitioner om konflikter och konflikthantering och vi har även tagit 
upp tidigare forskning som berör dessa ämnen. I metoden har vi redovisat hur vår 
studie har genomförts, vilka som har deltagit samt hur vi har bearbetat vårt 
insamlade material. Sedan har vi redovisat vårt insamlade material under rubriken 
Resultat. Vi diskuterar vårt val av metod under avsnittet Resultatanalys och 
resultatdiskussion och i det avsnittet har vi även tematiserat vår analys. Vi delade 
alltså upp analysen i fyra teman som är Känslor, Pedagogers hantering av konflikter, 
Kommunikation och Utveckling. I slutsatserna diskuterar vi hela arbetet och 
avslutningsvis har vi ställt några nya forskningsfrågor. 

Begreppet pedagog syftar till all personal som arbetar i barngrupp ute på 
förskolorna, huruvida pedagogen har en utbildning eller inte har i denna studie ingen 
väsentlig betydelse. 

2. Litteraturgenomgång 
Under detta kapitel kommer vi först förklara vad en konflikt är och hur konflikterna 
kan uppstå, vi kommer att presentera vardagskonflikter och konfliktens funktion. 
Under nästa underrubrik Pedagogen som konflikthanterare kommer vi först att ta 
upp vad konflikthantering innebär och olika strategier, och sedan hur pedagogerna i 
verksamheten kan göra. Sedan löper ett avsnitt med tidigare forskning om konflikter 
och konflikthantering i skolan. 

2.1. Vad är en konflikt? 
I Nationalencyklopedin står det att en konflikt är en kamp, tvist eller oenighet som 
behöver lösas. Ordet konflikt kommer ifrån latinets conflicto som betyder 
sammanstöta, råka i strid och kollidera (Nationalencyklopedin, 2013-09-09).  

De Klerk (1991) menar att alla drivkrafter i sinom tid möter en annan drivkraft som 
är olik sin egen, en intressekrock uppstår. Viljan att fortsätta arbeta kolliderar då med 
den andres behov och intressen, konflikten är sedan ett faktum. De flesta 
intressekollisioner är hanterbara och ses oftast därför inte som konflikter. Till 
skillnad från de Klerk (1991) beskriver Deutsch (1971, i Maltén 1998) att en konflikt 
uppstår när olika viljor möts, alltså om en person förstör, hindrar, hämmar eller på 
andra vis skapar osämja och svårigheter för den andra personen.  
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I likhet med Deutsch (1971) definierar Thornberg (2006) begreppet konflikt som en 
sammanstötning eller ett tillstånd av osämja. En del människor försöker kanske 
undvika konflikter i flera sammanhang. Vidare skriver Thornberg att vi ofta avstår 
från direktkontakt med människor som vi är oense med på grund av att vi tänker oss 
att konflikter är något obehagligt, otäckt och negativt som vi gärna vill undvika – 
fastän konflikter är en del av det sociala livet. I vårt samspel med andra människor 
måste vi ta ställning till behov, intressen, begär och mål – både egna och andras men 
även gemensamma. Det är därför varken ovanligt eller onaturligt att konflikter och 
oenigheter uppkommer.  

Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (1996, i Thornberg 2006) kan konflikter uppstå 
för att flera människor har samma behov men att tillgångarna till att uppfylla 
behoven är begränsade. Olikheter kan också vara en del i att konflikter uppstår, just 
för att de inblandade har olika värderingar, tolkningar eller viljor. Ellmin (2008) 
menar att det inte finns någon klar definition vad en konflikt är. Varje konflikt 
innehåller dessutom sin egen speciella stil och dynamik. Konflikten kan vara mer 
eller mindre känsloladdad och den kan handla om allt från småsaker/bagateller till 
väsentligheter. Personer i konflikten kan tolka läget olika samt agera olika i den. 
Ellmin skriver att konfliktbegreppet är komplext och det kanske är därför som 
människor söker en snabb lösning på konflikten.  

Lind (1995) menar att det finns två olika typer av konflikter – inre och yttre. De inre 
konflikterna betyder att vi människor kämpar med våra interna och individuellt 
upplevda problem. De yttre konflikterna däremot förutsätter samspel mellan 
människor. I likhet med Lind (1995) menar Öhman (2003) att en 
meningsmotsättning uppstår om två eller fler personer inte delar samma uppfattning 
om konflikter och att de inte ger konflikterna samma vikt. Kanske kan de komma 
överens, eller så kan de enas om att de tycker olika. Eller så uppstår det här en 
konflikt. Konflikterna kan till exempel handla om intressemotsättningar, värderingar 
eller otillfredsställda behov.  

Sammanfattningsvis ser vi att ovanstående författares definitioner av konflikter är 
kollisioner av olika intressen och viljor, samt att konflikter är en del av vårt sociala 
liv. I det följande avsnittet kommer vi därför fokusera på villkoren att hantera 
konflikter när de uppstår. 

2.1.1. Konflikter – en del av vardagen 
Lind (1995) menar att konflikter och hanteringen av dem är ett viktigt inslag i livet 
och vardagen. En konflikt kommer så småningom uppstå när två eller flera 
människor integrerar med varandra. I den pedagogiska verksamheten förekommer 
det konflikter och konflikthantering varje dag då många barn och vuxna med olika 
personligheter lever och verkar tillsammans. Det är nödvändigt med konflikter och en 
naturlig del i livet. Det är bra om konflikter kan lösas då det kan göra oss människor 
klokare, ge oss mer erfarenhet och bättre kontakt med andra människor. Men om 
konflikterna istället inte löses finns det en risk att konflikterna gör så att 
möjligheterna att utöka sina erfarenheter minskar och avstånd mellan människor 
skapas. Detta gäller både barn som vuxna. För att kunna arbeta med konflikter och 
konflikthantering som pedagog så är det viktigt att kunna förhålla sig till sina egna 
verkliga konflikter och lösa dem.  
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Wahlström (2005) nämner att om vi har med oss positiva erfarenheter av konflikter i 
vårt emotionella bagage, får vi även en positiv inställning till konflikter. Konflikterna 
blir då oftast utan farlig laddning, det vill säga konflikter fria från våld. Om det 
emotionella bagaget består av konflikter som är otillåtna av omgivningen och sopas 
under mattan, då bär vi med oss konflikträdsla och ångest för att hantera dem. Vi har 
ångest inför bråk och delade meningar. De flesta människor har negativa 
uppfattningar till begreppet konflikt. I likhet med Wahlström (2005) skriver Edman 
Ståhl (1999) att svenskar i regel är konflikträdda och att det kommer vi fortsätta att 
vara så länge konflikterna handlar om ”rätt eller fel”. Ingen vill vara den som har fel, 
utan alla vill ha rätt och om båda parterna ska ha rätt så blir det en svårlöst konflikt. 
”Där huvudet tryter tar armarna vid” (s 22), ett slagsmål kan då uppstå, i alla fall om 
det är barn som är i en konflikt. 

Öhman (2003) skriver att konflikter mellan barn kan uppstå för att de inte förstår 
varandra, de har relations- eller kontaktsvårigheter. Barn kan misstolka andras viljor.  
Om ett barn har erfarenhet av att bli bemött med till exempel brist på respekt, 
aggressioner eller våld så förväntar sig barnet att alla andra ska uppträda så mot 
honom eller henne med exempelvis brist på respekt eller aggressivitet. 

Vidare skriver Öhman (2003) att en annan orsak till varför konflikter uppstår kan 
vara skillnad i hur barn hävdar sig och uttrycker sig verbalt. De verbalt starka barnen 
(ofta svenska barn från medelklassfamilj) använder sig av språket för att försvara sig, 
sin position och sitt behov av uppmärksamhet. Metoder som dessa är ofta 
accepterade av pedagoger i förskolan. Vad händer med de svagt verbala barnen, som 
inte kan uttrycka sig och använda språket lika bra? De måste använda sig av andra 
metoder än att använda sig av språket för de har lika stor rätt att synas, försvara sig 
och få en plats i gruppen. För att förhindra eller minska konflikter mellan barn på 
förskolan så kan pedagogerna i verksamheten använda sig av lekens pedagogik. 
Genom lekens glädje och samarbete i leken kan konflikterna minskas. 

Sammanfattningsvis beskriver Lind (1995) att konflikter och dess hantering är ett 
viktigt inslag i livet. Wahlström (2005) och Edman Ståhl (1999) skriver om 
konflikträdsla och negativa upplevelser av konflikter och Öhman (2003) om verbalt 
svaga respektive starka barn. I kommande avsnitt beskriver vi hur konflikter kan 
lösas både på ett konstruktivt samt ett destruktivt sätt. 

2.1.2. Konstruktiva och destruktiva konflikthandlingar 
Konflikten fyller en funktion oavsett om den är konstruktiv eller destruktiv menar de 
Klerk (1991). En konstruktiv konflikt innefattar en ändring av  negativa eller 
oacceptabla förhållanden. Den slutliga reaktionen blir då att konflikten bidrar till en 
förbättring av situationen. Den konstruktiva konflikten ska alltså driva fram en 
förändring till det bättre. Dock kan en konstruktiv konflikt förändras till en destruktiv 
om parterna inte förstår orsaken till konflikten och då går det heller inte att sträva 
efter att förändra förhållandena till det bättre.  

I likhet med de Klerk (1991) påstår Ellmin (2008) att en konstruktiv 
konflikthantering förutsätter att konflikten är känd och behandlas öppet i ett 
samarbetsklimat. Om en konflikt urartar genom till exempel våld, mobbning eller 
syndabocksfenomen är hanteringen av den destruktiv. En konflikt där våld är 
lösningen på problemet är destruktiv, till skillnad från den konflikt som leder till 
samarbete och sämja är. Ellmin menar att konstruktiv och destruktiv är kraftigt 
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laddade begrepp. Varje konflikt har en speciell dynamik som bestämmer hur 
konflikten utvecklas, positiv eller negativ, konstruktiv eller destruktiv.  

Även Wahlström (2005) skriver om konstruktiva och destruktiva konflikter. De 
konstruktiva konflikterna är till exempel sådana som öppnar upp för frågor, hjälper 
människor (som är i konflikten) att växa, bidrar till att sann kommunikation äger 
rum samt ökar människans engagemang i konflikthanteringen. Medan de destruktiva 
konflikterna är till exempel sådana som tar energi från viktigare sysslor, skadar 
arbetsmoralen och åstadkommer dåligt självförtroende och stress samt fördjupar 
olikheter i värderingar. Ellmin (2008) menar att det enda etiska och försvarliga sättet 
att lösa och hantera konflikter på(och det som står skrivet i läroplanen), är att till 
exempel erkänna dem, hantera dem öppet och på ett konstruktivt sätt.  

Sammanfattningsvis skriver ovanstående författare såsom de Klerk (1991) att den 
konstruktiva konflikten oftast leder till en positiv förändring, medan Ellmin (2008) 
skriver att den destruktiva kan utvecklas till våld eller mobbning. Wahlström (2005) 
menar att destruktiva konflikter framkallar till exempel dåligt självförtroende eller 
stress. Nedanför följer ett avsnitt om hur det är att vara konflikthanterare som 
pedagog. 

2.2. Pedagogen som konflikthanterare 
Wahlström (2005) menar att grundförutsättningen för att reda ut en konflikt är att 
de inblandade betraktar den som en konflikt. De inblandade bör bekräfta sina 
värderingar och behov och även erkänna andras samt analysera varför konflikten 
uppstod och vara villig att förändra sig, att kunna tänka sig att jag hade fel. 

Oftast förväntas det av omgivningen att de som är i en konflikt också är de första som 
ska försöka göra någonting åt saken menar de Klerk (1991). Det som kan bli 
problematiskt när konflikter ska lösas på egen hand av de inblandade är att de kan 
använda sig av allt för personliga skäl och åsikter i lösningen. Den ursprungliga 
konflikten kan då bevaras eller bli till det värre. Ekstam (2000) menar att förr eller 
senare så kommer vi alla att hamna i en situation då vi bör gå in som medlare i någon 
annans konflikt. Det händer ibland att någon i omgivningen behöver hjälp för att 
klara upp en konflikt.  

Vidare menar Ekstam (2000) att det aldrig går att lösa andras konflikter, det kan 
bara de inblandade göra. Om problemen tas över av medlaren så kommer inte 
konflikten att lösas på bästa sätt. De som är inblandade i konflikten kan då lugnt luta 
sig tillbaka och låta medlaren göra jobbet, vilket är en klassisk fälla för 
konflikthanteraren att hamna i. Istället måste utgångspunkten som medlare vara att 
agera så att de inblandade själva får ta tag i konflikten och lösa det på egen hand. 
Medlaren har två uppgifter, den ena är att skapa motivation för de inblandade. Den 
andra är att ha en fungerande metod som gör att de inblandade avslutar sina 
destruktiva beteenden, och istället konstruktivt löser motsättningarna och gå vidare.  

I likhet med Ekstam (2000) menar Edman Ståhl (1999) att det inte är 
samtalsledaren/handledaren som ska lösa konflikten. Han eller hon ska fungera som 
en vägvisare för att kunna komma fram till en lösning, utan att visa på hur lösningen 
ska se ut. Medlaren gör då bäst i att förhålla sig objektiv och ställa ledande frågor som 
innehåller eller börjar med hur, var, när, vem, vilken, vilka? I enlighet med såsom 
det står i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 1998/2010) att ”Verksamheten ska 
syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom 
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öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt” (s 
4).  

Öhman (2003) nämner en aspekt på konflikthanteringsförmåga och det är styrkan att 
de inblandade i konflikten ska kunna tänka ömsesidigt. För att kunna behandla och 
hantera konflikter så måste vi ha en förståelse för den andres syn men också kunna 
uttrycka vad vi själva tycker och tänker, att kunna förmedla sina egna åsikter och 
oberoende av vad andra tycker.  Pedagogerna på förskolan kan inte förvänta sig att 
barnen har detta tankesätt men det är viktigt att pedagogerna visar och stimulerar 
barnens tänkande i denna riktning.  Genom att pedagogerna samtalar och diskuterar 
med barnen och ställer frågor som till exempel, ” Hur tror du att det känns för honom 
nu när han har klämt sin hand? Hur skulle du känna om det var du som klämt 
handen? Hur tror du att vi kan hjälpa honom? […]” (s 234) utvecklar de en 
ömsesidighet. När barnen inte vet så stimuleras viljan att ta reda på svaret genom att 
fråga och testa. Öhman menar även att barnen bör få uttrycka, undra över och 
diskutera kring känslor, hur vi uttrycker känslor genom till exempel kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. När barnen ska försöka lösa konflikterna själva så börjar de oftast på 
egen hand att resonera och komma fram till lösningar i konflikten men de kan också 
hämta pedagogen när de känner att de inte behärskar läget i konflikten. Ibland kan 
det hända att barnen vill ha med pedagogerna för att förebygga konflikter. Vidare 
skriver Öhman att barn vill veta vad som är rätt respektive fel, till exempel när de blir 
osams med andra eller med oss så försöker de finna stöd för sina argument. Som 
pedagog ska du höra alla inblandades versioner i konflikten. Det finns inget rätt eller 
fel i tolkningen av konflikten, det finns bara flera tolkningar av samma konflikt. 
Genom att varje barn får berätta sin tolkning hur de upplevde situationen i samspel 
med pedagogen så ges barnet en möjlighet att utveckla sitt tänkande om sitt agerande 
i relation till konflikten. Som pedagog får du då information om barnets syfte.   

Sammanfattningsvis ser vi att Wahlström (2005) förklarar att en grundförutsättning 
för att situationen ska betraktas som en konflikt är att alla inblandade parter 
betraktar den som en konflikt. Ekstam (2000) menar att de som är inblandade i 
konflikten också är de som ska lösa den, medlaren ska mer finnas bredvid som en 
åskådare. I nästa avsnitt tar vi upp vad tidigare forskning säger om konflikter och 
konflikthantering i skolan.  

2.3. Tidigare forskning 
Johnson och Johnson (1995) skriver i deras avhandling, Reducing School Violence 
Through Conflict Resolution, (där de i närmare 30 år har gjort en undersökning på 
hur elever kan bli till goda fredsstiftare genom observationer och undervisning), att 
hanteringen av en konflikt kan liknas med att bada i kallt vatten. Vissa vill testa 
vattnet först och sedan gå i långsamt för att successivt vänja sig vid kylan. Medan 
vissa vill kasta sig i för att bli av med ”chocken” snabbt. På samma sätt använder olika 
människor sig av olika tillvägagångssätt för att hantera konflikter. De flesta 
tillvägagångssätten får vi lära oss redan som barn, för att tillvägagångssätten senare 
ska kunna fungera på ett automatiskt sätt, på ett slags ”förmedveten” nivå. Alla 
människor har ett personligt tillvägagångssätt, men eftersom vi har lärt oss det så kan 
vi också lära oss nya effektiva sätt att hantera konflikter. 
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Förhandling menar Johnson och Johnson (1995) är någonting som är invävt i våra liv 
både i och utanför skolan. Konflikter är någonting som uppstår hela tiden, vi 
förhandlar oss fram till olika beslut och vi lever med våra avtals olika konsekvenser. 
Den största delen av vår tid förhandlar vi, utan att vi är medvetna om det. Ändå är det 
många elever och lärare som inte riktigt vet hur en förhandling går till, och det är 
oftast de som är dåliga på att förhandla. Eleverna måste lära sig att förhandla för att 
kunna lösa konflikter konstruktivt. Den första av tre etapper i att lära eleverna lösa 
konflikter är just förhandling, den andra etappen är att lära dem kunna medla och 
den tredje är hur lärarna använder sig av förlikning om både förhandling och medling 
misslyckas. 

Szklarski (1996) skriver i sin avhandling, Barn och konflikter. En studie av hur 
konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande, där fokuseringen är 
att se hur konflikter utformar sig i polska och svenska barns medvetanden. Genom att 
de tolvåriga barnen blev intervjuade och fick skriva berättelser fick Szklarski reda på 
hur barnen definierade orsakerna till konflikter, hur konflikterna hanterades samt 
hur barnen kände i samband med konfliktsituationen. Han skriver även att de 
negativa känslorna hos barn som kan uppkomma vid konflikter kan vara förödande 
för deras livskänsla och livskvalitet. Barnen kan hämmas och känna rädsla, skam, 
hjälplöshet, besvikelse, sorgsenhet och/eller förödmjukelse. Konflikter kan få en mer 
existentiell laddning för barnen och därför också få en mer känslomässig reaktion. 
Men de negativa känslorna behöver heller inte vara hämmande utan de kan även 
utvecklas till ilska, envishet, hat och/eller hämndlystnad. På olika sätt berörs barnen 
av de olika motsättningarna. I första hand menar Szklarski att konflikter leder till 
upplevelser av frustration.  

Det som är avgörande i sammanhanget är barnets perspektiv. Den enda som kan 
betrakta känslan som antingen positiv eller negativ är barnet och hur barnet 
beskriver dess innebörd av upplevelsen. De positiva känslorna kan väcka solidaritet 
och spänning. Genom att känna solidaritet kan barnet få känna ansvar och att få vara 
delaktig och hjälpsam. Med spänning menas att barnen själva använder sig av ordet 
”spännande” då de berättar om olika upplevelser om likartade sammanhang. Positiva 
solidaritets- och spänningskänslor uppkommer endast när barnen själva får lösa 
konflikterna på egen hand. Läraren får då uppträda mer som en åskådare. Den 
känslan och upplevelsen har barn många gånger beskrivit som något som känns 
roligt och intressant (Szklarski, 1996). 

Landahl (2006) skriver i sin avhandling, Auktoritet och ansvar – Lärares fostrans- 
och omsorgsarbete i historisk belysning, om intervjuer som han har utfört med 
lärare där han förundras över hur stor del av den dagliga verksamheten som kretsar 
kring konflikter och hur mycket tid den tar av lärares arbete. En lärare beskriver till 
exempel att han/hon ser massvis med konflikter mellan barnen. Läraren menar att 
det säkert var mycket konflikter och mobbning förr i tiden också men att det inte var 
lika öppet som nu. Förr togs det aldrig tid från lektionerna till att reda ut konflikter, 
det tilläts inte. Medan i dagens skolverksamhet så är det helt naturligt och acceptabelt 
att bearbeta konflikterna på lektionerna. En annan lärare menar att konflikterna 
mellan eleverna i dagens skolverksamhet är mer undanskymda mot var det var för 
några decennier sedan. Då var det slagsmål nästan varje rast. En tredje lärare hävdar 
att det är mycket småkonflikter mellan elever. Småbråk och konspirationer som 
uppstår, oftast bland flickor.  
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3. Metod 
Under det här avsnittet beskriver vi hur vi har gått till väga när vi har utfört vår 
studie, sida vid sida beskriver vi även vad olika författare har att säga angående olika 
slags metoder och tillvägagångssätt. Till en början tar vi upp hur vi har samlat in våra 
data, och sedan hur vi har genomfört vår studie. I underrubriken urval kan ni läsa 
om vilka personer som har varit med och hjälpt oss att genomföra vår studie – alltså 
vilket urval av informanter som svarat på våra intervjufrågor. Vi presenterar sedan 
databearbetningen, vilket betyder hur vi har behandlat våra data. Vi ser även över 
studiens validitet och sist tar vi upp hur vi har tagit ställning till de forskningsetiska 
principerna. 

3.1. Datainsamlingsmetod 
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om pedagogers definitioner och 
förståelse av konflikt och konflikthantering i förskolan. Syftet är även att förstå 
pedagogers definitioner och beskriva deras tankar om konflikter och 
konflikthantering. Därför har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. 

En kvalitativ studie är enligt Stúkat (2011) en återspegling av en metodologi med 
rötter i den fenomenologiska och den humanistiska forskningen. En kvalitativ studie 
innebär att vi inte fokuserar på kvantitet eller statistik, utan på pedagogernas 
personliga erfarenheter och åsikter. Bjørndal (2005) menar att genom kvantitativ 
metod så använder forskaren siffror på ett tydligt och bestämt sätt när det gäller 
insamling av data och då ofta av ett stort antal personer. Forskaren är mindre 
intresserad av precisa siffror i en kvalitativ metod, forskaren vill istället komma fram 
till en djupare förståelse av det som studeras och ett fåtal personer deltar i studien. I 
likhet med Bjørndal (2005) beskriver Stúkat (2011) att kvantitativa forskningar oftast 
får breda och generella resultat, men har svårt att fördjupas. Därför passar en 
kvalitativ studie oss bättre, då vi inte vill använda oss av siffror i resultatet, utan fokus 
ligger på en fördjupad förståelse för pedagogers personliga erfarenheter och åsikter 
om konflikter och dess hantering. 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att vi vill ha en följsam dialog 
med våra informanter, då vi kan anpassa intervjufrågorna efter informanternas svar, 
till exempel med att ställa nya underfrågor för att utveckla svaren ytterligare. 
Denscombe (2009) skriver att semistrukturerade intervjuer betyder att den som 
intervjuar har en lista på frågor som han eller hon vill ska besvaras. Intervjuaren kan 
emellertid vara flexibel och anpassa sig efter frågornas ordningsföljd, vilket leder till 
att informanten får fler möjligheter till att kunna utveckla sitt svar och fördjupa sig 
mer ingående i frågan. Med öppna frågor får informanten chans till att vidareutveckla 
sina svar, samt att fokus ligger på informanten.  Enligt Bjørndal (2005) är en 
intervjuguide (se bilaga 2) ett hjälpmedel där intervjun med informanten blir som en 
dialog. Intervjuguiden är ett formulär med översiktliga frågor som rör studiens syfte, 
vilket gör så att intervjun blir mer strukturerad. I en semistrukturerad intervju 
behöver frågorna inte komma i ordning utefter frågeformuläret och det finns 
möjlighet till följdfrågor. Intervjuaren kan utforma nya frågor vartefter samtalets 
gång, det gör att intervjun blir flexibel och det går att utveckla och fördjupa svaren.  

Denscombe (2009) anser att intervjuer är en bra metod när människors åsikter, 
kunskaper och känslor om ett visst fenomen ska studeras. Bjørndal (2005) skriver att 
fördelen med intervjuer är att det kan leda till en möjlighet att upptäcka detaljer som 
annars kunde ha missats om det genomfördes observationer, samt en förståelse för 
informantens perspektiv. Konversationen kan vara det bästa att få ta del av en annan 
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människas tankar, idéer och upplevelser, få en inblick i en annan människas 
perspektiv. Intervjuer ger även en möjlighet till flexibilitet, att reda ut missförstånd 
samt kontrollera informantens svar med mina egna tankar och svar utifrån 
informantens svar. Bjørndal menar att nackdelarna med intervjuer är att det krävs 
mycket tid till förberedelser, genomförande och avslutning (bearbetning). Detta 
medför att det ofta blir ett fåtal intervjuer samt att ens egna värderingar kan färga av 
sig på informanten så att den svarar så som intervjuaren vill att den ska svara. Genom 
att intervjuaren är påläst om denna felkälla kan den dock begränsa effekten.  

Bjørndal (2005) skriver att ljudinspelningar är ett bra redskap för att kunna få upp så 
mycket information som möjligt av intervjun. Med hjälp av en ljudinspelning så kan 
intervjuaren uppfatta nya saker och detaljer för varje gång den lyssnas till. Vi har 
därför valt att genomföra våra intervjuer med hjälp av diktafon för att inte missa 
viktiga aspekter som informanterna delger oss.  

Denscombe (2009) skriver att de flesta forskare använder sig av ljudinspelningar och 
anteckningar. Personerna som blir intervjuade kan dock känna ett visst obehag men 
det brukar släppa ju längre intervjun fortskrider. När ljudinspelningen används på 
rätt sätt, det vill säga försiktigt och hänsynsfullt innebär det ingen störning i 
intervjusituationen utan då har det bara tydliga fördelar. Genom ljudinspelade 
intervjuer är det lätt för andra forskare att ta del av materialet och kontrollera dem. 
Nackdelen med ljudinspelade intervjuer kan vara den att de bara fångar in det talade 
ordet och missar den icke verbala kommunikationen, kroppsspråket. Denscombe 
hävdar att de flesta forskare anser att ljudupptagningar ger tillräckligt med data för 
syftet i studien.  

3.2. Genomförande 
Som datainsamlingsmetod i vår studie använde vi oss av enskilda intervjuer med 
semistrukturerade frågor. Vi ansåg att det skulle bli lättare att uppfatta vad 
informanterna svarade om vi satt i enskilda intervjuer, eftersom vi använde diktafon 
som stöd för vår datainsamling. Denscombe (2009) menar att då intervjuerna spelas 
in blir dokumentationen permanent. Vi ansåg att det skulle bli lättare för oss att 
bearbeta intervjumaterialen då vi har använt oss av ljudupptagning vid våra 
intervjutillfällen, eftersom det innebär att vi kan lyssna på intervjuerna om och om 
igen för att inte missa viktig information. Författaren menar även att det är en fördel 
med ljudupptagning eftersom tillförlitligheten ökar då datainsamlingen kan granskas 
av andra forskare. Vi övervägde innan att möjligen ha fokusgrupper, men bestämde 
oss för enskilt med pedagogerna för att de inte skulle svara enligt någon annans 
åsikter utan få svara utifrån sig själva.  

Vi började med att skicka ut förfrågningar tillsammans med missivbrev (se bilaga 1) 
via mail för att se om pedagogerna var intresserade av att ställa upp i vår studie. De 
som svarade ja fick sedan frågorna skickade till sig för att få möjligheten att läsa 
igenom frågorna innan. Detta gjorde vi för att vi ville få så utförliga och genomtänkta 
svar som möjligt. Sedan bokade vi tid tillsammans med pedagogerna en och en. Två 
intervjuer skedde via promenad, en via telefon och resten i avskilda rum. Vi utgick 
från den utformade intervjuguiden och började intervjuerna med en ”trygghetsfråga”. 
Denscombe (2009) menar att det är bra om intervjun inleds med frågor som är lätta 
för informanten att besvara och som han eller hon kan relatera till, detta gör så att 
deltagaren har möjlighet till att känna sig väl till mods. Det kan resultera i att 
informanten inte vill delge sig av sina åsikter om han eller hon inte känner sig 
bekväm med situationen.  
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3.3. Urval 
Vi har intervjuat åtta pedagoger som är verksamma inom fyra förskolor i Svealand 
och Götaland. Pedagogerna har olika bakgrunder och olika erfarenheter inom det 
pedagogiska yrket. Vi har intervjuat två barnskötare och sex förskollärare, alla var 
kvinnor. I studien görs ingen skillnad på förskollärare och barnskötare utan 
beteckningen är att deltagarna i studien är verksamma i arbetet med barn i 
förskolans verksamhet. Pedagogernas arbetslivserfarenhet varierar, den pedagog som 
har arbetat längst har arbetat i 44 år och den pedagog som har arbetat kortast har 
arbetat i lite mer än ett år. Pedagogerna som deltog i studien känner vi sedan tidigare. 
Dessa pedagoger valdes för att vi ville ha en viss relation till de som intervjuades, för 
att båda parter skulle kunna känna sig trygga.  

Vi har strategiskt valt pedagoger som vi vet kan svara på våra forskningsfrågor och 
vårt syfte. Denscombe (2009) nämner att bekvämlighetsurval är ett urval som bygger 
på forskarens bekvämlighet. De personer som först finns till hands. Denscombe 
menar att det finns ett bekvämlighetsval i de flesta forskares urvalsprocesser. 
Eftersom forskare har begränsat med både tid och pengar så är det ganska vanligt att 
forskaren väljer det mest fördelaktiga alternativet, om det finns möjlighet att välja. 
Men Denscombe menar att forskare ska vara försiktiga med denna typ av urval.  

3.4. Databearbetning 
Vi delade upp intervjuerna och utförde dem enskilt, sedan satte vi oss tillsammans 
och transkriberade det insamlade materialet. Den ene hade hand om diktafonen och 
den andre satt vid tangenterna. Vi transkriberade pedagogernas intervjuer en efter 
en, fråga för fråga för att få med all information som vi ansåg var relevant. Stúkat 
(2011) skriver att det är tidsödande att transkribera intervjuer. Däremot om bara 
intervjuernas mest intressanta delar transkriberas så kan mycket tid sparas. Om 
transkriberingen sker på detta vis är det viktigt att se till att ingen betydelsefull 
information går till spillo. Därför valde vi att inte skriva ut skratt, tvekanden och 
pauser för att spara tid. 

Liksom Stúkat nämner Denscombe (2009) att utskriften av ljudinspelade intervjuer 
inte är en enkel process utan tvärtom är det en tidskrävande process. En timmes 
ljudinspelad intervju kan ta två till tre timmar att transkribera. Hur lång tid det tar 
att transkribera intervjun beror förstås på kvaliteten på den inspelade intervjun, 
vilken utrustning som användes vid inspelningen, hur snabbt intervjupersonen 
skriver vid tangentbordet samt tydligheten i själva intervjun är några aspekter som 
bör beaktas vid en utskrift och planering av en forskningsintervju. 
Transkriberingsprocessen ska vara en grundläggande del i intervjumetoden. Arbetet 
med utskrivningen av det inspelade materialet är mödosamt och tidskrävande men 
det är även en värdefull del av forskningen eftersom forskaren kommer in på djupet i 
materialet. Transkriberingen är en stor tillgång när intervjuer används för att samla 
in kvalitativ data. Det nya transkriberade materialet blir lättare att analysera än 
ljudinspelningen i dess ursprungliga form.  

Vår tematiserade analys kom till genom att vi sammanställde våra resultat och 
jämförde dem med varandra utifrån frågeställningarna. Vi hittade då många 
återkommande likheter och kunde på det viset dela upp vårt resultat i fyra 
tematiseringar, vilka är pedagogers hantering av konflikter, känslor, 
kommunikation samt utveckling. 
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3.5. Studiens reliabilitet och validitet 
Vi har valt öppna frågor i våra intervjuer, därför använde vi inledningsvis ordet 
beskriv på alla våra frågor. Vi gjorde det för att informanterna skulle få möjlighet till 
att utforma sina svar utifrån sig själva och sina egna åsikter, eftersom syftet med 
studien är att jämföra olika pedagogers uppfattningar om konflikt och 
konflikthantering. Vi anser att om vi hade använt oss av styrda spörsmål hade det 
begränsat informanterna och deras svar hade inte utgått från deras egna tankar och 
åsikter. 

Stúkat (2011) menar att forskaren måste undersöka reliabiliteten och validiteten i sitt 
arbete. Reliabiliteten handlar om hur bra mätinstrumenten som används är. Det kan 
vara hur bra intervjufrågorna är i en kvalitativ studie och hur frågorna kan tolkas. Om 
det sker en feltolkning i fråga och/eller svar så kan det bli en brist i reliabiliteten. 
Andra brister kan även vara informantens dagsform eller om det förekommer 
störningar utifrån. Validitet handlar om hur bra ett mätinstrument mäter syftet med 
forskarens studie. Reliabiliteten är en förutsättning för validiteten menar Stúkat. Men 
om fel saker mäts kan validiteten minska fastän reliabiliteten är hög. Om intervjuaren 
till exempel antingen ställer för breda eller för smala frågor så kan validiteten minska. 
De som utför studien bör därför undersöka hur tillförlitliga och trovärdiga resultaten 
är. Det är viktigt att undersöka trovärdigheten i sina intervjuer menar Denscombe 
(2009). Dock är det svårt att kontrollera trovärdigheten om intervjusvaren involverar 
känslor, åsikter och erfarenheter.  

3.6.  Etiska ställningstaganden 
Vi har i denna studie tagit del av de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav, 
som går att läsa om i Vetenskapsrådet (2005). Det första huvudkravet är 
informationskravet, deltagandet kommer att ske på deltagarnas villkor, vilket 
betyder att det är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet är det andra huvudkravet, de som deltar i studien måste ge sitt 
samtycke till de som utför studien (se bilaga1). Det tredje huvudkravet är 
konfidentialitetskravet, vilket betyder att alla inblandade personer i studien har 
tystnadsplikt och att ingenting med känslomässiga och/eller personliga kopplingar 
skall kunna identifieras. Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet, vilket 
betyder att all information som insamlas till studien endast kommer att användas till 
just studien och ingenting annat. Deltagarnas information ska inte komma till 
användning för varken kommersiellt bruk eller till syften som inte är vetenskapliga.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av vår studies intervjufrågor (se bilaga 2). De 
enskilda intervjuerna redovisas blandat och de intervjuade pedagogerna har även fått 
nya namn för att det inte på något sätt ska gå att urskilja vilka som deltagit i vår 
studie. Deras ”nya” namn är Anna, Britta, Cecilia, Disa, Emma, Felicia, Greta och 
Helena.  

4.1. Resultatpresentation 
Vi började med en enkel fråga, en ”trygghetsfråga” som enligt Denscombe (2009) är 
bra att inleda intervjuerna med, för att pedagogerna ska kunna känna sig väl till mods 
och bekväm med situationen. 

Pedagogernas syn på konflikter och konflikthantering. 

I följande stycke presenterar vi pedagogernas definitioner om barns konflikter i 
verksamheten, vilken är vår första forskningsfråga. 

De flesta pedagoger beskriver att konflikter och konflikthantering förekommer 
dagligen i verksamheten, men på olika sätt. Vissa konflikter är större än andra, och 
hanteringen av dem kan vara jobbig för att konflikträdsla kan förekomma. Ett 
exempel på konflikträdsla ger Britta: 

Vi ”svenskar” får ofta höra att vi helst undviker konflikter och 
konflikthantering för att vi är rädda, vi vet inte hur vi ska hantera dem 
och därför är det bättre att det bara rinner ut i sanden. 
    Britta. 
 

 Pedagogerna menar att de flesta konflikter i den pedagogiska verksamheten är 
mellan barn som vill ha samma sak att leka med på samma gång.  

 
Sen tror jag också att konflikter förekommer bara för att barnen inte 
riktigt ”klickar med varandra”. Det är precis som med vuxna, alla 
kommer inte överens eller känner att de inte trivs ihop. Jag tror absolut 
att det är samma för barn. Och det är okej att känna så, men man måste 
ändå respektera varandra.  
    Cecilia. 
 

Pedagogernas förhållningssätt kan också ha en inverkan på hur ofta barnens 
konflikter förekommer, menar några pedagoger. Barn blir dagligen arga, ledsna eller 
frustrerade om de inte kan förstå eller om de inte blir förstådda, menar en pedagog, 
om de inte får vad de vill eller om de inte kan göra vissa saker. Det finns många olika 
orsaker som kan göra att barnen blir arga och frustrerade. Det är viktigt att vi som 
pedagoger lyfter och diskuterar frågan kring hur vi ska arbeta med barns konflikter, 
eftersom samspelet och kommunikationen barnen och oss emellan är basen i 
socialiseringsprocessen. Konflikter är en del av vardagen, och det exemplifierar 
Emma: 

Det är naturligt att konflikter uppstår när en grupp är tillsammans en 
längre tid, vuxna som barn, och ofta kan resultatet av konflikten leda till 
något gott. Här behöver barnen i de flesta fall hjälp av oss pedagoger. 
    Emma.  
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Några pedagoger beskriver att en del barn använder konflikter som en metod för att 
få uppmärksamhet, vilket ofta är mycket effektivt. Tyvärr blir det ju på ett negativt 
sätt och då måste de få hjälp att ta kontakt på andra sätt. Pedagogerna beskriver även 
att det är mycket viktigt att vi som pedagoger uppmärksammar orsaker och går in och 
stöttar istället för att ge negativ uppmärksamhet. En pedagog menar att ibland kan 
konfliktsituationerna vara mer komplicerade. Ett barn kanske knuffas ofta för att det 
helt enkelt tycker att det är obehagligt när andra barn kommer för nära, en del yngre 
barn kanske bits när de egentligen bara vill kramas/ pussas och visa att de tycker om 
någon, vissa kanske känner avundsjuka gentemot andra barn. 

Pedagogernas beskrivningar på hur de arbetar med konflikter och 
konflikthantering. 

Under det här stycket presenteras pedagogernas olika arbetssätt utifrån konflikter 
och konflikthantering, vilken är vår andra forskningsfråga. 

Några pedagoger belyser hur viktigt det är att ta konflikten ostört med de inblandade 
och inte inför hel barngrupp. Om konflikten löses inför andras ögon och öron så finns 
det risk för att fler och större konflikter utvecklas. Tre pedagoger svarade att de 
använder sig av boksamlingen ”Tio små kompisböcker” (Linda Palm, 2011), som 
bland annat handlar om att våga säga stopp, säga förlåt, att samarbeta samt att dela 
med sig med mera. Helena beskriver hur hon och hennes kollegor brukar göra i en 
medlingssituation: 

Vi lyssnar till bådas versioner av hur det kommer sig att de är i en konflikt 
med varandra. Sedan försöker vi tillsammans med barnen komma fram 
till en lösning genom medling […] Vi vill veta hela händelseförloppet. 

 Helena. 
 
De flesta pedagogerna talar om hur viktigt det är att lyssna till båda parterna, för det 
händer ibland att pedagogerna måste gå in och medla en konflikt som de inte har 
någon aning om orsaken till. Det är viktigt att vara medveten om att det inte alltid 
(eller ganska ofta) är det som ”syns på ytan” som är det som orsakade konflikten. Vi 
ser t.ex. kanske bara ett barn som knuffar ett annat och ger det barnet tillsägelse, 
medan det från början kan ha varit det knuffade barnet som tog något ifrån det 
andra, men att detta inte uppmärksammats. Många gånger är det brister i språket 
och den övriga kommunikationen som skapar missförstånd, försvårar samspelet och 
kan vara upprinnelsen till osämja. 

Vid konflikthantering brukar jag som pedagog försöka reda ut vad som 
har hänt och få barnen att berätta för varandra hur det kändes. Ex: ”när 
du slog mig blev jag ledsen” osv. 
 Cecilia. 
 

För att minimera riskerna för att konflikter ska uppkomma så berättar några av 
pedagogerna att de delar upp barnen i mindre grupper, för om alla barn ska dela på 
ett och samma utrymme så tycker de flesta pedagogerna att det kan förekomma fler 
konflikter. Disa ger ett exempel på när tålamodet brister: 

Så klart brister tålamodet ibland och är det bråk om en sak och alla påstår 
att de ”hade den först” kan jag ta saken och lägga undan den eller så letar 
vi tillsammans upp en likadan spade om det var det som var orsaken till 
konflikten. 
 Disa. 
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Några pedagoger menar att det är viktigt att bekräfta barnets känsla och sätta ord på 
vad det är barnet känner just nu. Att ge barnet bekräftelse på att det har 
uppmärksammats att barnet är ledset just nu för att barnet ville ha t.ex. en spade som 
nu är upptagen. Pedagogen kan hjälpa till att hitta kompromisser såsom att barnet 
kanske kan få den spaden när det andra barnet har lekt färdigt, eller om det går att 
hitta en annan spade, och så vidare. Det är även viktigt att förklara för barnen varför 
han eller hon fick en tillsägelse och inte bara säga ”nej, så där får du inte göra”, att få 
barnet förstå vad det var som var mindre bra med situationen och vad som går att 
göra istället. Det är okej för barnen att bli arga och ledsna och att få ge utlopp för sina 
känslor, men det är inte okej att slåss. Vi som pedagoger får inte döma ut situationen 
i förväg, utan låta barnen få förklara och försöka lösa konflikterna själva, medan vi 
finns med som stöd vid sidan om. 

Tre av åtta pedagoger säger att om det till exempel är bråk om en leksaksbil och båda 
barnen vill verkligen ha den just nu, samtidigt, så får de kompromissa. ”Nu får du ha 
den en stund och sedan är det den andres tur att få leka med den” (Emma). 

 
Det är svårt att ge ett generellt svar hur jag löser konflikter. Det jag ser 
som viktigast är att skapa en relation till varje barn. Har jag byggt upp ett 
förtroende hos barnen kommer de ofta och ber om hjälp innan konflikten 
uppstår. 
    Disa. 
 

En pedagog menade att det är viktigt att gå ned i barnens höjd och lyssna till vad 
båda parterna hade att säga, att ställa ledande frågor såsom ”hur kommer det sig?” 
och ”hur vill ni att det ska vara?”.  

Om en konflikt uppstår mellan barnen och de inte klarar av att lösa 
konflikten själva så går jag in som pedagog och hjälper barnen att lösa 
den. Vi kan prata om vad som hände, varför det hände och hur det 
kändes.  
    Cecilia. 
 

De flesta pedagogerna som vi har intervjuat vill att barnen ska försöka att lösa 
konflikterna själva, men då de behöver stöd så finns de där för dem. En annan 
pedagog menade att hon försöker vara med barnen så mycket som möjligt och vara 
med och medla om konflikter uppstår. Tyvärr blir det stressigt ibland och då kan 
konflikten ha varit igång ett tag, då kan det lätt bli att den vuxne missar hela 
förloppet, det finns en risk att barnen blir förfördelade. 

Det är bra att undvika att använda barnens namn vid tillsägelser, menar Felicia, för 
vissa barn hamnar oftare i konflikter än andra och kan därför också få fler tillsägelser. 
Om namn används för ofta så kan det lätt bli att barnet hamnar i en roll som t.ex. 
”bråkig” eller ”stökig”, vilket kan leda till att de andra barnen förknippar det här 
barnet till negativa upplevelser och situationer. Felicia säger även att det också är 
viktigt att hålla isär handling och person, vilket också är en anledning till att inte 
använda namnet. Istället för att till exempel säga ”Nu blir jag arg på DIG, Emil!”, så 
går det att säga ”Jag blev arg på det du gjorde nu!”. 
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Pedagogernas uppfattningar om hur barn löser sina konflikter. 

Det här stycket svarar till både forskningsfråga ett och två. Det vill säga vilka 
definitioner gör pedagogerna om barns konflikter i verksamheten samt pedagogernas 
arbetssätt utifrån konflikter och konflikthantering. 

Beroende på barnens ålder och språkliga nivå, så kan det visa sig på olika sätt hur 
barnen själva löser sina konflikter.  

De större barnen 3-5 år har lättare för att kompromissa och prata sig 
igenom problemet än vad 1-2 åringarna har, där kan det lätt bli att 
barnen skriker, bits eller slåss. 
    Anna. 
 

Vissa barn kan inte, vill inte eller vågar inte stå upp för sitt och backar då hellre 
undan än att ta konflikter. Andra barn försvarar sig och sitt väldigt starkt. Fem 
pedagoger menar att vi ska sträva efter att de ska kunna lära sig att kompromissa och 
turas om.  

 
Barnen märker själva vilka problem de vill ta itu med och vilka de vill 
lösa själva, om de ens behöver lösa dem alls. 
    Helena. 
 

Barn är väldigt kompetenta och lyckas oftast att lösa konflikterna själva på egen 
hand, enligt Helena. Många av pedagogerna menar att de större barnen har lättare att 
prata om problemen tillsammans, medan de mindre barnen lätt tar till nävarna 
istället när de är i en konflikt. Lyckas inte barnen lösa konflikterna på egen hand så 
går de till en av pedagogerna och ber om hjälp för att få extra stöd. Några pedagoger 
menar att det ofta kan vara så att det ena barnet som är i en konflikt ger med sig för 
att de inte vill bråka mer, det komplexa med det är att då är det bara en ”vinnare” i 
konflikten. Om barnen varit med om en liknande konflikt tidigare, så vet de på ett 
ungefär hur den nya konflikten kan lösas. Ibland så löser de det genom att den starke 
vinner om det till exempel är något som de vill ha, t.ex. samma bil, då kan det vara att 
den starke vinner – ”som får roffa åt sig den”.  

Sen finns det en hierarki också, vissa barn vet att om t.ex. Nisse har en 
bil, då är det ingen idé att ens prova, för han har den där bilen. 
     Greta. 

 
Jag försöker vara i närheten så det inte går till handgripligheter eller att 
den som är starkast och stöddigast alltid får sin vilja igenom. 
     Disa. 

En pedagog menar att det ofta kan handla om att barnen som är i en konflikt vill att 
pedagogen ska hjälpa till att reda ut vem det är som har rätt och vem det är som har 
fel. Och gärna att pedagogerna ska ”blänga” lite extra på den som gjort någonting 
dumt. 
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Pedagogernas beskrivningar om hur de samtalar om konflikter och 
konflikthantering i arbetslaget. 

Det här stycket svarar till forskningsfråga tre, hur pedagogerna samtalar om 
konflikter och konflikthantering i arbetslagen. 

Vissa pedagoger säger att de samtalar om hur de vill att konflikter ska hanteras i 
verksamheten.  

Genom att vi diskuterar om vad som står i bland annat läroplanen, 
barnkonventionen och så vidare så arbetar vi utifrån det […] har även en 
likabehandlingsplan som vi arbetar efter.  
    Britta. 
 

Medan några säger att de inte samtalar så mycket om det men tycker ändå att de 
arbetar ganska lika med konflikthantering. Några pedagoger säger att de samtalar 
tillsammans i arbetslaget under det veckovisa reflektionstillfället, men om det har 
hänt någonting alldeles nyligen så kan det hända att de tar det på direkten. Fyra av 
pedagogerna menar att de tycker det är viktigt att samtala kring konflikter och 
konflikthantering, ”så att vi gör lite lika” (Greta).  

 
Vi samtalar sällan om konflikter generellt men om det är ett barn som 
ofta är inblandad kan vi diskutera hur vi ska hjälpa det att bli smidigare i 
sitt umgänge med kamraterna. 
    Disa. 
 

Några pedagoger beskriver att de ofta har tagit upp diskussioner kring barns känslor 
och hur vi kan hjälpa dem i konflikter, att vi hjälper dem att lösa dem både genom ett 
barnperspektiv samt ett barns perspektiv. 

Pedagogernas uppfattningar om svårigheterna med att lösa konflikter. 

I följande stycke presenterar vi pedagogernas olika arbetssätt utifrån konflikter och 
konflikthantering, vilken är forskningsfråga två. 

Det jag kan tycka kan vara svårt med att vara konflikthanterare är att 
barnen i slutändan ska bli nöjda. Även om man själv är nöjd med en 
konflikthantering och kanske förväntar sig att barnen också ska vara 
det, kanske de inte alltid är det. Vilket kanske leder till att barnen 
fortfarande känner sig ledsna när konflikten är över.  
    Cecilia. 

Några av pedagogerna säger att det är svårt att veta när de ska ”gå in” i en konflikt 
och när de inte ska göra det. För barnen kan många gånger lösa konflikterna själva, 
pedagogerna menar att det är lätt att vara ”för snabb” och göra det som känns rätt för 
dem, men det kanske i slutändan inte är rätt för barnen.  

 Svårigheterna är när jag inte har en aning om orsaken till konflikten och 
 barnen berättar var sin version av händelsen som för dem är det sanning. 
 Ofta kommer det till fler barn som har sett vad som hänt men deras 
 version behöver inte heller vara den rätta.  
     Felicia. 
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Det svåra är att inte hinna med att se vad som orsakat konflikten. Barnen är också 
väldigt olika i hur länge de ”stannar kvar i en känsla”, det kan då vara viktigt att 
försöka göra barnet trygg i att det ordnar sig och kommer att blir bra igen. ”Ibland får 
man helt enkelt försöka leda dem vidare så att deras uppmärksamhet riktas mot 
något annat” (Anna).  

Pedagogen Greta belyser svårigheterna när barn är små och inte har fått språket än 
samt om det är något barn som inte har det svenska språket så bra, då blir det lätt för 
barnen att ta till nävarna. Där kan det vara svårt att vara medlare att kunna förklara 
för de barnen vad det var som var mindre bra och vad som hade kunnat göras istället.  

Konflikthantering får vi arbeta med dagligen och kommer aldrig bli 
”färdigutbildade” som konflikthanterare.   
    Britta. 

4.2. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har pedagogerna besvarat våra intervjufrågor relativt likvärdigt, 
det vill säga att de har haft liknande tankar och resonemang om konflikter och 
konflikthantering. De flesta pedagogerna menar att konflikterna i verksamheten 
handlar om barns konflikter och att konflikterna oftast handlar om leksaker eller 
”jag-vill-ha”. De åtta pedagogerna beskriver olika slags hjälpmedel som de arbetar 
utefter, som exempelvis ”Tio små kompisböcker”, att gå undan och prata enskilt när 
det händer någonting, kompromisslösningar, osv.  Det svåra med konflikter och 
konflikthantering är tiden, att inte hinna med eller om barnen inte har språket samt 
att några pedagoger tycker det är svårt att veta när det behövs medling. 

5. Resultatanalys och diskussion 
I det här avsnittet kommer vi först diskutera vårt val av metod, varför vi har valt en 
kvalitativ forskning, om bekvämlighetsurval samt om hur vi genomförde studien med 
hjälp av diktafon. Sedan har vi delat upp vår analys i fyra olika teman såsom Känslor, 
Pedagogers hantering av konflikter, Kommunikation samt Utveckling. I slutsatserna 
diskuteras hela studien och sist tar vi upp nya forskningsfrågor. 

5.1. Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vi fokuserar på pedagogers 
definitioner och personliga erfarenheter om konflikt och konflikthantering. Våra 
intervjuer skedde enskilt då vi ansåg att intervjuer med fokusgrupper kan leda till att 
informanterna svarade likvärdigt som varandra och då blir inte svaren personliga. Vi 
ville ha intervjuer istället för observationer för att inte missa viktiga detaljer i 
pedagogernas definitioner om konflikt och konflikthantering, detta finner vi stöd i 
vad Bjørndal (2005) skriver. Via intervjuer kan det bli lättare att finna en förståelse 
för informanternas perspektiv och definitioner. Vi valde att intervjua pedagoger som 
vi kände sedan tidigare, detta var ett strategiskt val för att vi visste att de kunde svara 
till våra intervjufrågor samt till vårt syfte. Nackdelen med att välja personer som 
forskaren tidigare känner anser vi är, att informanterna kanske inte tar hela arbetet 
på lika fullt allvar. Genom att känna informanterna sedan tidigare tror vi kan leda till 
att svaren blir mer personliga eller interna, vilket både kan vara till fördel och 
nackdel. Vår upplevelse av detta var att det fanns en stor brist på tid. Några av 
intervjuerna sköts upp flera gånger och när de väl blev av så genomfördes de så 
snabbt som möjligt för att få dem ”överstökade”. En svårighet i våra intervjuer har 
varit att informanterna inte riktigt har svarat till våra intervjufrågor, vilket har lett till 
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att vi har fått göra ett urval. Vi har fått formulera om våra forskningsfrågor så att vårt 
resultat svarar till vårt syfte. I vårt frågeformulär (se Bilaga 2) har vi en fråga som 
lyder ”beskriv hur du ser på dig själv som möjlig konflikthanterare” den frågan hade 
kunnat formuleras om till exempelvis ”beskriv hur du som pedagog löser konflikter” 
eftersom vi inte är ute efter en slags metod i hur konflikter hanteras utan vi vill veta 
pedagogernas arbetssätt gentemot konflikter och konflikthantering i 
förskoleverksamheten. 

5.2. Tematisering av resultat 
Under denna rubrik kommer vi att analysera våra resultat i fyra olika tematiserade 
kategorier. Analysens fyra teman har kommit till genom en induktiv ansats, vilket 
betyder att resultatets mest övergripande beskrivna händelser har fått bli till våra 
tematiserade analysunderrubriker. Vi börjar med temat Pedagogers hantering av 
konflikter, vilket tar upp pedagogernas definitioner om både konflikter och 
konflikthantering samt dess svårigheter. Därpå följer ett avsnitt som vi kallar för 
Känslor som tar upp pedagogernas definitioner bland annat om hur konflikter 
påverkar barnen känslomässigt. Vi har ett avsnitt som handlar om Kommunikation, 
det avsnittet avser barnens kommunikation med varandra samt med pedagogerna 
och om hur de samtalar om konflikter i verksamheten tillsammans med barnen. Sist 
tar vi upp Utveckling som syftar till barnens utveckling i både positiv och negativ 
benämning.  

5.2.1. Pedagogers hantering av konflikter 
De flesta av pedagogerna nämnde att konflikter är någonting som händer dagligen i 
förskolan. Pedagogerna anser att det är naturligt att konflikter uppstår och oftast kan 
resultatet av konflikten bli till någonting positivt. Liksom Lind (1995) beskriver, att 
konflikter är en naturlig del i livet och att konflikterna kan ge oss mer erfarenhet och 
förståelse för den andre individen. Om konflikterna inte kan lösas så finns det en risk 
att möjligheterna till nya erfarenheter och förståelser minskar. Linds beskrivningar 
av förståelse och erfarenhet för den andre individen i en konflikt gäller både vuxna 
som barn. De intervjuade pedagogerna nämnde att de flesta konflikter som uppstår i 
förskolan är mellan barn. Konflikterna mellan barn handlar oftast om leksaker, om 
vem som hade vad först eller liknande. 

Ett sätt att försöka undvika att konflikter uppstår menade en pedagog att hon 
försöker vara med barnen så mycket som möjligt och vara med som stöd och medla 
när konflikter uppstår. Precis som några av de intervjuade pedagogerna sade att det 
är svårt att veta när barnen behöver stöd i en konflikt. Några pedagoger upplever att 
det är lätt att vara för snabb, att lösa en konflikt som egentligen inte behöver lösas. 
Liksom Ekstam (2000) skriver att konflikten bara kan lösas av de inblandade, en 
medlare kan inte ta över problemen för då blir inte konflikten löst på bästa sätt. 
Författaren skriver även att förr eller senare så hamnar vi alla i en situation där vi 
behöver gå in som medlare i en konflikt. Vår tolkning av pedagogernas utsagor är att 
det även borde gå att vara ”för långsam”, då barnen verkligen behöver hjälp och 
pedagogerna kanske inte uppfattar situationen som speciellt allvarlig.  

Några pedagoger berättade att det var viktigt att ta konflikterna med de inblandade 
barnen ostört istället för helgrupp. Om konflikterna hanteras inför en större grupp så 
tyckte vissa pedagoger att det fanns en risk att fler och större konflikter kan 
uppkomma. Såsom Ellmin (2008) skriver att det mest etiska sättet att lösa en 
konflikt på är att erkänna konflikterna, hantera konflikterna öppet och på ett 
konstruktivt vis. Vidare skriver Ellmin att om det är en konflikt som urartar genom 
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exempelvis att slåss, bitas eller utnämna en syndabock så är konflikthanteringen 
destruktiv. Pedagogerna anser att det bra att undvika använda barnens namn vid 
konfliktsituationer, vissa barn hamnar oftare i sådana situationer än andra. Det kan 
då bli lätt att ge barnet en roll som ”bråkig” eller ”stökig” (syndabocksfenomen).  

5.2.2. Känslor  
I vår studie har vi kommit fram till att det är många konflikter som uppstår i den 
dagliga verksamheten som handlar om känslor. De intervjuade pedagogerna menade 
att barn blir arga, ledsna eller frustrerade på ett eller annat vis näst intill varje dag. 
Några pedagoger belyser att det är viktigt att sätta ord på barnens känslor samt 
bekräfta känslorna. Pedagogerna i studien menade att vi som pedagoger också bör 
visa på att det är okej att vara arg och ledsen, men det är förbjudet att slåss eller bitas. 
Några pedagoger menade att det kanske har att göra med att barnen inte ”klickar” 
med varandra. Det är okej att inte komma överens med varandra, men det är 
fortfarande viktigt att respektera varandra, alltså att barnen får vara osams men att 
de måste förstå att det inte är okej att göra varandra illa. Pedagogerna sade att de 
flesta barn inte vill vara den som har fel eller gjort någonting tokigt, utan båda 
parterna i en konflikt vill ha rätt. Edman Ståhl (1999) skriver, att generellt så är det 
ingen som vill ha fel, utan alla vill ha rätt. Så länge människan har den inställningen 
är det lätt att konflikträdsla uppstår.  

Några av pedagogerna nämnde även att de brukar försöka ta reda på vad det är som 
har hänt och få de inblandade barnen att berätta för varandra hur de kände i 
konfliktsituationen. Öhman (2003) nämnde att om pedagogerna samtalar 
tillsammans med barnen och ställer frågor till dem som handlar om känslor om till 
exempel Jonna har gjort illa sig så kan Kalle få undersöka hur det känns för Jonna 
just nu, och samtidigt ta reda på hur Kalle kan göra för att hjälpa Jonna. Vår tolkning 
är att det pedagogerna menade är att sätta ord på känslan ”när du slog mig blev jag 
ledsen”. Om till exempel Jonna slagit Kalle och en konflikt har uppstått och en 
pedagog är med och medlar så är det bra om Kalle får hjälp av pedagogen att sätta 
ord på känslan och berätta det för Jonna. Då kan pedagogen även ge stöd åt Jonna att 
hjälpa Kalle att känna sig bättre till mods. 

5.2.3. Kommunikation  
Pedagogerna berättade att de tyckte barnen som är mellan tre till fem år har lättare 
att prata och kompromissa med varandra än vad ett till två åringar har. De uttryckte 
att de mindre barnen mer eller mindre skriker, bits eller slåss när de blir frustrerade. 
Edman Ståhl (1999) skriver att om det är ett barn som ännu inte har språket så kan 
det vara lättare att slå för att få sin vilja igenom. Några pedagoger nämnde att 
dagligen så blir barn arga, ledsna eller frustrerade om de inte förstår eller om andra 
inte kan förstå dem. Detta kan kopplas ihop med vad en annan pedagog sade om 
svårigheterna med att vara konflikthanterare. Hon tyckte att det kan vara svårt om 
det är något barn som inte lärt sig prata så bra än eller om det är ett barn som inte 
kan det svenska språket så bra. Hon uttryckte att för dessa barn kan det vara lättare 
att ta till nävarna än att försöka prata sig igenom konflikten. Öhman (2003) skriver 
att konflikter barn emellan kan vara för att de kanske inte förstår varandra eller att de 
har svårigheter med att ta kontakt med andra barn. De barn som är verbalt starka 
använder sig av språket i alla situationer. Förskolepedagoger accepterar oftast dessa 
metoder. Men barnen som inte har språket lika bra, de måste använda sig av andra 
metoder. Vi tänker att pedagogerna i förskolan måste bli bättre på att lära de verbalt 
svaga barnen att kunna kommunicera på andra sätt, till exempel genom kroppspråket 
utan knytnävar.  
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5.2.4. Utveckling 
De flesta pedagogerna menade att barn oftast löser konflikterna på egen hand, om 
barnen har upplevt en liknande situation innan så vet de ungefär hur de kan göra för 
att lösa det nya problemet. Vi tolkar pedagogernas utsagor som en utveckling i 
barnens sätt att själva hantera konflikter. Barnen tar tillvara på sina tidigare 
upplevda konfliktsituationer och löser dem efter bästa förmåga. Om barnen inte 
lyckas lösa konflikterna själva så går de oftast till en pedagog för att få extra stöd.  

Pedagogerna svarade på frågan om hur de upplever att barn löser sina konflikter och 
menade att det finns en hierarki mellan barnen. De menade att om Nisse har en 
speciell leksak så finns det ingen chans för andra barn att ens försöka sig på att prova 
ta den leksaken. Eller om Kalle har en leksak och Nisse kommer och vill ha den så är 
det bara för Kalle att ge ifrån sig den. Barnen märker vilka barn det är som är 
starkare och vilka som är mindre starka. Direkt så utvecklas en hierarki och då vet 
barnen på en gång vem eller vilka det är som ”bestämmer”. I Läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) står det bland annat att 
verksamheten ska utveckla barnens förmåga till social handlingsberedskap samt 
ansvarskänsla för att tidigt grundlägga tolerans och lojalitet. Ett mål är att förskolan 
ska försöka uppnå att barnen utvecklar solidaritet, ansvar, öppenhet samt hänsyn. Vi 
tänker alltså att här är det viktigt att lyfta de svagare barnen i hierarkin och arbeta 
med de starkare barnen att utveckla solidaritet, respekt för andra, hänsyn och 
tolerans. En pedagog menade att beroende på barnens språkliga nivå samt hur gamla 
de är så löser barnen sina konflikter på olika sätt. Vissa barn kan eller vill inte eller 
kanske inte vågar stå för sina egna åsikter, och hellre backar än tar konflikten, medan 
vissa barn försvarar sig och sitt så starkt det går. I Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998/2010) står det att grunden läggs i förskolan för 
barnens förståelse av demokrati. ”Barnens sociala utveckling förutsätter att det 
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar […]” (s. 12).  

5.3. Diskussioner och Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på pedagogers definitioner och förståelse 
om konflikt och konflikthantering. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor låtit åtta olika pedagoger ute i förskoleverksamheten fått beskriva sina 
definitioner om konflikt och konflikthantering. I vår tematiserade resultatanalys 
framkommer det att en stor del av barnens konflikter enligt pedagogerna bottnar i 
känslor, kommunikationssvårigheter eller i vilken utvecklingsfas barnet är i just nu. 
Vi har kommit fram till att de tematiserade utgångspunkterna är viktiga i hanteringen 
av konflikter. Båda parter i en konflikt bör ha en klar definition av vad en konflikt är 
och vad det är som gör situationen till en konflikt. Öhman (2003) menar att ibland 
kan det räcka med att komma överens om att inte vara överens, eller så uppstår det 
en konflikt då den ena parten inte anser att det är en konflikt  

I vårt resultat framkommer det att det bara är vissa pedagoger som menade att de 
samtalar om konflikter och konflikthantering i arbetslaget. Medan några sade att de 
inte pratar så mycket om det. I Lpfö 98, (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) står 
det att ”Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 
konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra”(s 9). 
Vår studie visar att det är viktigt att arbetslaget har en grundsyn på hur de hanterar 
konflikter, eftersom det står i läroplanen att barnens sampel ska stimuleras av 
arbetslaget. Vårt resultat visar dock att det är otydligt om arbetslagen kontinuerligt 
samtalar om konflikter och konflikthantering ute i verksamheten.  
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I vår studie framkom det att en pedagog ansåg att det är viktigt att vi som pedagoger 
går in och söker efter orsakerna till starten av konflikterna istället för att ge barnen 
negativ uppmärksamhet. Vi ser att om pedagogerna endast ger ett barn negativ 
uppmärksamhet för det som händer så kommer dessa konflikter inte trappas av, utan 
snarare eskalera. Barnet vill bli sedd vare sig det är negativ eller positiv 
uppmärksamhet. Såsom i likhet med vad en av våra pedagoger svarade så är det 
bättre att utforska roten till konflikten och fokusera mer på positiv uppmärksamhet 
till det här barnet. Om barnet mestadels delges negativ uppmärksamhet så kommer 
konflikterna fortsätta att förekomma. Om barnet får mestadels positiv 
uppmärksamhet så hävdar vi att konflikterna för att få uppmärksamhet kommer att 
sina, kanske inte under förskoletiden men förhoppningsvis till dess då barnet börjar 
skolan. Öhman (2003) styrker ovanstående utsagor då hon menar att förskolan inte 
kan förvänta sig att barnen har ett ömsesidigt tankesätt eller att de ännu har en 
förståelse för den andres synpunkter. Men hon menar att det är viktigt att 
pedagogerna på förskolan stimulerar barnens tankesätt i rätt riktning.  

De flesta pedagoger menade att den största bristvaran på förskolan är tiden, det är 
svårt att vara med alla barn samtidigt, konflikter kommer fortsätta att uppstå och 
vissa konflikter är förmodligen bra att de uppstår för utvecklingen av dessa leder till 
någonting positivt. Om vi väljer att betrakta pedagogernas utsagor utifrån det 
Szklarski (1996) skriver i sin avhandling, att barnet förknippar konfliktlösning på 
egen hand med någonting spännande, roligt och intressant, får barnet en känsla av 
att egenhändigt klara av situationen. Johnson och Johnson (1995) skriver i sin 
avhandling att hanteringen av konflikter är någonting som vi lärt oss, någonting som 
är invävt i vardagen. Alla har sitt egna tillvägagångssätt, men i och med att det är 
inlärt så går det även att lära sig nya tillvägagångssätt. Några pedagoger menade att 
deras förhållningssätt kan påverka hur mycket barnens konflikter förekommer, dessa 
utsagor tolkar vi kan ha att göra med hur mycket fokus som pedagogen lägger just nu 
på vissa barn. Pedagogen kanske inte har tid just nu, och det tror vi kan leda till det 
några andra pedagoger nämnde, att vissa konflikter kan uppstå för att barnen vill ha 
uppmärksamhet. Barnet vill alltså ha uppmärksamhet oavsett om det är positivt eller 
negativt.  

Under studiens gång har vi kommit fram till att det är mycket komplext att medla 
konflikter och att veta när det behövs medling. De flesta av pedagogerna menade att 
det är lätt att vara ”för snabb” och hantera konflikten på det sättet som känns bäst för 
pedagogen, såsom pedagogen Cecilia sade att det ibland är svårt att medla en konflikt 
som ger en lösning som barnen blir nöjda med. Pedagogerna menade också att det är 
svårt att medla en konflikt då de inte vet vad som orsakat den från början, vem är det 
som talar sanning och är det någon som talar osanning? Ekstam (2000) skriver att 
ibland uppkommer det situationer då pedagogen måste gå in och medla i en konflikt, 
men det går aldrig att lösa andras konflikter. Författaren menar att om medlaren tar 
över problemen kommer konflikten inte att klaras upp till det bättre.  

Någonting som vi har sett under arbetet av studien är att knytnävar och att barnen 
puttas och slåss inte alltid är till för att göra illa någon annan. Det kan vara att barnen 
puttas och knuffas för att de inte tycker om när andra barn blir lite för närgångna. En 
pedagog menade att mindre barn kan bitas då de egentligen vill pussas eller kramas. 
Efter att ha tolkat vårt resultat, ser vi att slag och puttningar oftast kan handla om att 
barnen inte förstår eller inte blir förstådda. Ett barn kanske inte har språket ännu och 
då blir det lättare att ta till kroppen och puttas och slåss istället för att säga ”stopp”. 
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Pedagogerna måste bli mer medvetna om att konflikten inte kan lösas av just 
pedagogen, utan det kan bara de inblandade i konflikten göra. Pedagogen ska endast 
finnas som ett stöd och ge barnen möjligheter till att sätta ord på sina känslor. Maltén 
(1998) skriver att alla konflikter inte behöver hanteras och lösas, för att de flesta av 
konflikterna är oftast bagatellartade. Det gäller att gallra och se över vilka konflikter 
som behöver medling och vilka som kan få bero. Avslutningsvis citerar vi än en gång 
den intervjuade pedagogen Britta: ”Konflikthantering får vi arbeta med dagligen och 
kommer aldrig bli ’färdigutbildade’ som konflikthanterare”.   

5.4. Pedagogisk relevans 
Vi har kommit till en större insikt inför vår kommande yrkesroll som förskollärare 
när det handlar om att hantera konflikter och att hjälpa barnen att lösa konflikterna 
själva. Vi har även fått en större förståelse för konflikter och hur de samt dess 
hantering definieras ute i verksamheten. Vi har kommit fram till att arbetslagen 
måste vara mer överens om hur de vill arbeta med konflikter och konflikthantering. 
Barnen ska stimuleras till att visa respekt och hänsyn gentemot varandra. I Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998/2010) står det bland annat att ”Förskolan ska 
sträva efter att varje barn […] utvecklar sin förmåga att hantera konflikter och förstå 
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (s. 9). 

5.5. Nya forskningsfrågor 
Vår studie har mest varit inriktad på ett barnperspektiv, alltså på hur pedagogerna i 
verksamheten ser på konflikter och konflikthantering hos sig själva samt hos barnen. 
Det skulle vara intressant att se det ur ett barns perspektiv, alltså att se hur barnen 
själva ser på konflikter samt konflikthantering. Vi har även funderat på om storleken 
på barngruppen har någon betydelse för hur konflikter uppstår, blir det färre 
konflikter om barngruppen är mindre? Om det har att göra med barnens behov av 
uppmärksamhet, hur påverkar det en barngrupp med fler barn? En fråga är också om 
resultatet hade blivit annorlunda om vi istället hade haft endast manliga pedagoger 
istället för kvinnliga. Denna studie syftar till konflikter mellan barn och om hur både 
barn och pedagoger hanterar dem, konflikter uppstår även mellan vuxna så därför 
undrar vi också hur pedagogerna ute i förskoleverksamheten hanterar konflikter 
pedagoger emellan. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej!      2013-09-16 

Vi är två lärarstudenter som studerar vid Mälardalens Högskola, och nu skriver vi ett 
examensarbete inom kunskapsområdet pedagogik. 

Beskrivning av undersökningen 
Vi vill undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om konflikter och konflikthantering. 
Syftet är att få en djupare insikt av arbetet i förskolan och pedagogernas syn på konflikt och 
konflikthantering, inte att värdera informanternas svar. Era uppfattningar och åsikter är 
viktiga. 
 
Varför är studien viktig? 
Detta är ett ämne som vi tycker är viktigt då konflikter är någonting som är återkommande i 
vardagen på förskolan. Därför känner vi att vi vill ha mer kunskap om konflikter och en 
större förståelse hur vi som pedagoger kan hantera och förhindra konflikter. Det finns ett 
överflöd av olika teorier och förhållningssätt att arbeta utefter när det gäller konflikt och 
konflikthantering. Därför vill vi veta vilka olika arbetssätt som används just på er förskola 
och om lösningsinriktad pedagogik förekommer, och i så fall hur det kan användas som 
konflikthantering. 

Fundera på om ni vill medverka i vår studie, vänligen hör av er senast måndag 23 september 
vecka 39, om ni vill medverka eller inte. Vi skulle vilja se att intervjuerna och frågorna blir 
besvarade under vecka 39 samt vecka 40. Vi är flexibla och anpassar oss utefter era scheman. 
Tillsammans fastställer vi tid och datum när ni har jakat på vår förfrågan om medverkan. 

Etik 
Vi vill även informera att vi kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket 
betyder att all information som inhämtas i frågeformulären kommer enbart användas för 
studiens syfte. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Ni som informanter får 
avbryta deltagandet när som helst och deltagandet är frivilligt. Inspelad data kommer att 
bevaras i tryggt förvar och sedan raderas. 
 
Vi ser fram emot era svar och hoppas att ni vill vara med i vår studie och dela med er av er 
kunskap om konflikter och konflikthantering. 

Om ni skulle ha några frågor och funderingar går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare. Tack på förhand! 

 
Kontaktuppgifter 
Elin Nystedt, 073-xxx xx xx Martina Wessén, 070-xxx xx xx 
namn@student.mdh.se  namn@student.mdh.se 
 
Handledare: 
Jonas Nordmark 
namn@mdh.se   
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Bilaga 2. Intervjufrågor/frågeformulär 
 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog i förskolan? 
 

2. Beskriv din syn på konflikter och konflikthantering. 
 

3. Beskriv hur ni arbetar med konflikter och konflikthantering. 
 

4. Beskriv din uppfattning om hur barn löser sina konflikter. 
 

5. Beskriv hur ni samtalar om konflikter och konflikthantering i 
arbetslaget. 
 

6. Beskriv hur du ser på dig själv som möjlig konflikthanterare. 
 
- Hur ser du på din roll som konflikthanterare? – reflektera.   
- Beskriv svårigheterna med att vara konflikthanterare. 
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Bilaga 3. Fördelning av arbete 
Tidsplan: 

• V. 36 
- Skriva färdigt PM – Elin och Martina 
- Söka litteratur – enskilt arbete,  
- Skriva Missivbrev – Elin och Martina, vi sökte på DiVA och tittade hur 

tidigare examensarbetens missivbrev var skrivna. 
• V. 37 

- Påbörja arbetet – dela upp litteraturdelen, vi ska ha skrivit ca 2-3 sidor var, 
vi sätter dem under rubriker och tittar sedan igenom det tillsammans 

- Skriva intervjufrågor – Elin och Martina 
• V.38 

- Träffa Jonas, gruppdiskussion (mån 10.15–12) – första handledarträffen. 
- Se över metoden – Elin och Martina tillsammans. Elin skrev utifrån 

Denscombe och Martina utifrån Stukát och gemensamt skrev vi utifrån 
Bjørndal. 

- Skicka ut frågeformulär – tillsammans började vi skicka ut frågeformulären 
till våra tillfrågade informanter 

• V. 39 
- Vi påbörjade våra intervjuer – Elin utförde en och Martina utförde en. 

• V. 40 
- Träffa Jonas, mån 10.15–11.10 – första handledartillfället enskilt med 

Jonas. 
- Börja sammanställa respondenternas svar i resultatet – vi började 

gemensamt sammanställa de resultat vi fått hittills. 
- resultat 

• V. 41 – v. 44 
- Elin VFU – plus fortsätta intervjua våra informanter 
- Martina se över det vi skrivit – plus fortsätta intervjua våra informanter 

• V. 45 
- Skriv resultat – vi sammanställer resultatet gemensamt 

• V. 46 
- Utifrån våra resultat skriver vi en tematiserad analys – detta utfördes 

gemensamt 
• V. 47 – v. 48 

- Diskussioner och slutsatser – skrivit tillsammans 
• V. 49 

- Pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor - gemensamt 
• V. 50 

- Se över hela arbetet 
• V. 51 

- 20 december, anmäl till examination! 
• V. 2-3 

- Opponeringen – förberedelserna gjordes på tu man hand sedan satt vi 
tillsammans och gick igenom respondentens examensarbete. 

 

Vi har varit lika delaktiga hela arbetet igenom, det har inte förekommit någon som 
helst orättvis fördelning.  


