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Denna studie utgår ifrån lärarens perspektiv på hur konflikter hanteras och vilka 
strategier som tillämpas i förskolan. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i vår 
studie där vi har intervjuat sex verksamma förskollärare och två förskolechefer. Vi har 
även observerat hur förskollärarna bemöter konflikter. Resultatet visar att lärarna 
dagligen stöter på konflikter mellan barn och att de försöker låta barnen själva få lösa 
konflikterna. Dock kan barnen behöva vägledning med att lyssna till varandra, ordval och 
att de inblandade finner en gemensam lösning. Slutsatsen med denna studie är att 
lärarna försöker se till varje barns behov och erfarenheter och utifrån det lär sig lärarna 
om, när och hur de ska hjälpa barnen i en konflikt. 
_______________________________________________  

Nyckelord: konflikt, konflikthantering, förskola, förskollärare. 
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1. Inledning 

Konflikter skapas när människor blir oense om att ha olika värderingar, åsikter och 
missförstånd uppstår. Konflikter mellan barn är något som uppstår dagligen. I 
förskolan har barnen olika erfarenheter och bakgrunder och därmed upplever barnen 
saker och ting olika. Detta gör att förskoleverksamheten är en miljö där konflikter lätt 
inträffar. Vi anser att lärarutbildningen inte har gett oss tillräcklig med undervisning 
i konflikthantering. Vi anser därför att vi som blivande lärare är det viktigt att vi får 
en större inblick inom området eftersom vi kommer att stöta på konflikter dagligen.  

Förhoppningsvis kommer detta arbetet att ge oss mer kunskap om ämnet och ge oss 
olika strategier för hur vi kan hantera och bemöta konflikter i vårt kommande 
yrkesliv. Vi vill även ge läsaren inblick i vad en konflikt kan vara och vilka strategier 
som används för att lösa dem. Eftersom alla människor kommer i kontakt med 
konflikter, tycker vi det är en viktig del att få mer kunskapa om både konflikter och 
konflikthantering för att kunna bemöta de på ett neutralt sätt.   

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) står det att lärarna ska  

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra (s 9). 

Med detta citat vill vi förmedla hur viktigt det är att kunskap om konflikthantering 
finns hos lärarna för att på bästa sätt kunna ge barnen de verktyg och stöd de behöver 
för att hantera sina konflikter. Barn behöver få hjälp med att hantera konflikter i tidig 
ålder för att de ska kunna utveckla förståelse för hur de ska kunna lösa konflikter 
själva senare i livet.  

Tanken med denna studie är att få reda på hur lärare hanterar och bemöter barns 
konflikter men också vilka olika strategier som tillämpas. Vi får genom denna 
undersökning möjlighet till utveckling inom konflikthantering genom att vi får ta del 
av andra lärares erfarenheter. Eftersom det bästa sättet är att lära av varandra anser 
vi att lärarna på förskolan kan utbyta sina erfarenheter och tillvägagångssätt då de 
arbetar på olika sätt. Med denna studie hoppas vi få egna verktyg och idéer kring hur 
konflikter kan hanteras inför vårt kommande yrkesliv. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med den här studien är att få en fördjupad kunskap om hur konflikter hanteras 
och vilka strategier som tillämpas i förskolan.  

För att kunna uppnå vårt syfte har vi utgått ifrån dessa frågeställningar: 

1. Hur ser konflikthanteringen ut på förskolan? 
 

2. Vilken roll och vilka strategier har lärarna vid konflikter/konflikthantering? 
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1.2 Definitioner och begrepp 

Läraren 

I denna studie använder vi samlingsordet läraren för samtliga personer som jobbar 
på förskolan och som är utbildade förskollärare. 

Konflikt 

När vi benämner order konflikt i denna studie menar vi konflikter där barnen inte 
kommer överens med varandra. 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenterar vi hur konflikthantering har sett ut under årens gång i 
förskolan och skolans verksamhet. Vi kommer att definiera vad konflikt är och vad 
det betyder för barnen och deras utveckling och olika typer av konflikthanterings 
strategier kommer att beskrivas utifrån litteratur som är relevant för studien.   

2.1 Historiskt 

Roger Ellmin (2008) berättar om forntidens konflikthantering där man redan för 500 
år sedan bestraffade barnen genom fysisk bestraffning när de exempelvis kom 
försent, glömt skolmaterial, var ovårdat klädda eller spralliga. Den fysiska 
bestraffningen pågick även under 1800-talet och fram till 1900-talets första hälft. 
Man använde aga som en del av skolans fostran då det var statliga regler som 
påverkade lärarnas beslut. Lärarna tolkade dock reglerna olika men delade ändå ut 
bestraffningen offentligt inför de andra barnen. Författaren berättar att agan fanns 
kvar i skolvärlden fram till år 1958 då det blev förbud med kroppslig bestraffning och 
annan kränkande behandling. Agan pågick dock i hemmen men förbjöds år 1978. I 
förskolans värld var det mestadelas den fysiska konflikten som fick uppmärksamhet 
och personalen hanterade det genom att förbjuda eller bestraffa ett visst beteende. 

2.2  Vad är en konflikt? 

Arne Maltén (1998) beskriver att begreppet konflikt kommer ifrån latinens conflictus, 
vilket betyder tvist, motsättningar eller sammanstötning. Tar man konflikter som 
obetydliga, slätar över dem och hoppas på att allt ska ordna sig utfaller det ofta i att 
problemen dyker upp på nytt och då är svårare att lösa. Dock menar Bo Ahrenfelt och 
Roland Berner (2010) att det är de olösta konflikterna som är problemet och inte 
konflikten i sig. Maltén (1998) menar att ordet konflikt förknippas ofta med något 
negativt och därför undviker man helst dessa på grund av konflikträdsla. Även 
Ahrenfelt & Berner (2010) anser att man ofta ser på en konflikt som något negativt 
men det är samtidigt viktigt att man försöker se bort det dåliga med konflikter 
eftersom det viktiga inte är själva problemet utan hur människor hanterar det.  

Ahrenfelt & Berner (2010) påpekar att en konflikt som pågår under lång tid skapar 
ofta en dålig miljö för hela arbetsgruppen och avdelningen. Tillslut tar man ställning 
och väljer att hålla med den ena eller andra parten. Detta bidrar till att man gör av 
med onödig energi. Enligt Gunilla Wahlström (1996) förknippar många människor 
ordet konflikt som väldigt känsloladdat och jobbigt under konfliktens gång. 
Konflikter bidrar även till mognad och utveckling för individen. Ahrenfelt & Berner 
(2010) beskriver att om en verksamhet ska kunna klara av en ny anpassning måste 
alla i verksamheten utvecklas och förändras för att på så sätt kunna möta de nya krav 
som ställs för förändringen.  

Wahlström (1996) menar att individens handlingar och värderingar stämmer kanske 
inte alltid överens med motpartens. Därför uppstår ofta missförstånd och det blir en 
konflikt. Viveka Rasmusson & Bodil Erberth (2008)  anser att den känslan barn 
vanligast upplever vid konflikter är rädsla, rädsla att bli utstötta, bli förlöjligade, 
hjälplöshet eller sorgsenhet bland annat. Wahlström (1996) betonar när man arbetar 
med barn är det viktigt att alltid låta barnet visa känslor men inte alltid få sin vilja 
igenom.  
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Robert Thornberg (2006) menar att konflikter i sig är en del av barns vardag. 
Vanligtvis tänker man sig att konflikter mellan barn tar uttryck genom högljudda 
replikskiften, våld och gråt. Studier har dock visat att barns konflikter ofta är väldigt 
odramatiska, kortvariga, lugna och går att lösa utan vuxnas ingripande. Rasmusson & 
Erberth (2008) menar att dem vanligaste konflikterna som uppstår mellan barnen är 
de högljudda konflikternar där barnen tar saker ifrån varandra, knuffas och retas. 

Thornberg (2006) beskriver att begreppet konflikt kan delas in i två olika kategorier 
där den ena konflikten äger rum inom sig själv och den andra konflikten sker mellan 
människor. En konflikt är en interaktion mellan två eller flera människor som går 
emot varandra genom ord, känslor eller handlingar. Betydelsen av att aktivt och 
medvetet arbeta med konflikter och konflikthantering är att konflikterna hanteras på 
ett konstruktivt sätt här och nu. Det medför även viktiga lärtillfällen för de 
inblandade. Robert Thornberg (2010) påpekar att konfliktsituationer är viktiga 
lärtillfällen för dem som är inblandade. Konfliktsituationer handlar om rättigheter, 
värderingar, ansvar, empati, omsorg, rättvisa och social kompetens. 

Margareta Carlander (1990) nämner några orsaker om hur konflikter kan uppstå och 
att de kan vara olika värderingar, mål, intressen och missförstånd av en situation. De 
flesta konflikter går inte att lösa här och nu och därför är det vanligaste sättet att 
möta en konflikt att hålla den inom sig, vilket också är det sämsta sättet. Att lösa 
konflikter kräver mod och vilja och därför är det viktigt vid lösning av konflikter att 
tänka på att man är med och förhindrar att någon blir utpekad och motarbetad. För 
att på bästa sätt kunna bidra till konfliktlösning behöver man lyssna, leva sig in i och 
ha respekt för dem som är inblandade. För att barn och ungdomar ska få en ökad 
insikt och förståelse för egna och andras känslor, tankar och behov krävs en 
konfliktlösning dem emellan. Genom att de får lära sig att hantera konflikter får de 
strategier och verktyg för att lösa konflikterna utan att ta till fysiskt våld.  

Ellmin (2008)  menar att begreppet konflikt är mycket komplext och har många olika 
definitioner. Öppna och dolda konflikter är viktiga att kunna skilja emellan. Den 
öppna konflikten utgår från en verklig händelse och hanteras därför utifrån den 
verkliga orsaken. Den dolda konflikten hanteras mer undangömt och med en negativ 
inställning och man kan dela in de dolda konflikthandlingarna i tre grupper; passivt 
motstånd, negativism och manipulation. Även Ahrenfelt och Berner (2010) lyfter 
fram att det finns dolda och öppna konflikter. Den öppna konflikten är något som alla 
ser och upplever men kanske inte alltid har förståelse för. En öppen konflikt präglas 
ofta av en bra kommunikation, där man talar öppet om konflikten och lösningarna 
kan vara många. Den öppna konflikten behöver inte alltid betyda något positivt men 
den öppna konflikten är en bättre förutsättning för att lösa problemen jämnfört med 
den dolda. Den dolda konflikten innebär ett mer slutet beteende och 
kommunikationen är sämre. Man tar sällan tag i själva problemet och sopar det 
under mattan och det innebär att lösningen försvinner längre bort. Ju tidigare man 
tar tag i en konflikt, desto fler chanser att finna en lösning.  

2.3 Olika strategier  

Ingegerd Edman Ståhl (1999) menar att barn behöver få en möjlighet i hur man kan 
lösa en konflikt och ge dem verktyg i hur de kan utveckla olika strategier i 
konflikthantering, som gör att de kan känna sig trygga. Som lärare kan man arbeta 
med konflikthantering genom att exempelvis ha etiska samtal om hur det kan kännas 
att förlora/vinna i en konflikt, att lyssna aktivt och att ge och ta emot budskap. 
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Lärarna kan även låta barnen göra lämpliga övningar utifrån till exempel hur det 
känns att vinna/förlora i en konflikt och öva på att lyssna aktivt och ge och ta emot 
budskap. I en konfliktlösning är det viktigt att alla inblandade får säga sitt och att 
man även lyssnar på vad andra har att säga. För att lära sig själv att lösa konflikter 
och lära barn att lösa konflikter är en process. För att bli kunnig på den processen 
måste man ibland stanna upp och fundera över varför konflikthanteringen blev bra 
eller dålig.  

Enligt Maltén (1998) finns det fyra olika strategier för att lösa konflikter, defensiva-, 
makt och tvång-, rituella- och samverkansstrategier. Den strategin han anser är bäst 
är samverkan där det ingår problemlösande samtal, förhandlingar och medling. Alla 
parter i konflikten kommer gemensamt fram till en lösning som gynnar alla på ett 
positivt sätt.  

Kjell Ekstam (2000) menar att det finns tre olika typer av konflikter som urskiljer; de 
intrapersonella, de interpersonella och de apersonella. De intrapersonella är 
konflikter som uppstår inom sig själv och som inte behöver vara knutna till andra 
människor. De interpersonella är konflikter som uppstår mellan människor som har 
olika värderingar eller personkemi. De apersonella är konflikter som uppstår vid 
bristande eller oklara roller, strukturer och mål. 

Wahlström (1996) påpekar att småflickor respektive småpojkar har olika strategier 
för att hantera konflikter vilket man kan se mycket tidigt. Pojkarna hanterar ofta sina 
konflikter med hotelser, hån och slagsmål. De vänder sig direkt till den som de har 
konflikt med. Flickorna däremot löser sina konflikter privat och indirekt. Flickorna 
väljer att prata om varandra med sin bästa vän, att vända sig direkt till den person de 
är oense med är inte så vanligt.  

Enligt Ekstam (2000) är de tre viktigaste verktygen för en konflikthanterare 
kommunikation, motivation och moderation. Om man som medlare lyckas få båda 
parterna att kommunicera med varandra skapas förutsättningar för att lösa 
konflikten. Motivationsdelen utgår ifrån att få båda parterna att inse att de behöver 
hjälp för att lösa deras situationer och för att konflikten har skapat otrivsel. Med 
moderation håller medlaren tillbaka sina egna synpunkter och försöker istället skapa 
ett bra samtal genom lyssnade och reflektion. Wahlström (1996) beskriver att en 
medlare är någon som går in som tredje part i en konflikt för att vägleda fram till en 
lösning som de inblandade själva kommit överens om. För att komma fram till en 
lösning kan medlaren använda sig av fyra steg: Vad hände? Vad är problemet?, Vad 
känner du?, Vad vill du ska hända? Och vad är möjligt att göra? Med medling ska 
man inte ta reda på vems fel det är, skuldbelägga eller avgöra vad som borde gjorts 
tidigare.  

Edman Ståhl (1999) beskriver att det är viktigt att samtalsledaren håller sig neutral 
vid en konflikthantering. Där läraren är medveten om att lösningen inte alltid blir 
som de inblandade har tänkt och till sin fördel, men att man ändå går därifrån med 
respekt för varandra upplevelser. Wahlström (1996) menar att hantering av 
konflikter är viktig för alla men extra viktig för personer i ledarställning. Det är viktigt 
att vara neutral och att kunna skilja på problem och person vid konflikthantering 
eftersom det kan vara svårt att definiera vad problemet verkligen handlar om. Ekstam 
(2006) belyser att när man befinner sig i en konflikt räcker det inte med att fundera 
vad konflikten handlar om utan framför allt varför den har uppkommit. Carlander 
(1990) menar att när man arbetar med konfliktlösning är det viktigt att man inte har 



8 
 

 
 

en roll som domare, utan det är bra att skapa sig en uppfattning om innebörden av 
konflikten för de inblandade innan man kastar sig in i den.  

Thornberg (2010) menar att det är lärarens relation och förmåga att samtala med 
barnen som är grundläggande för det pedagogiska mötet i konfliktsituationer. I 
lärarens roll som samtalspartner hjälper läraren barnen att hantera konflikten där 
och då men ger dem även verktyg till att utveckla ett förhållningssätt som gör dem till 
bra lyssnare och goda förhandlare i framtida konfliktsituationer.  

Ilse Hakvoort (2010) nämner att det finns en pyramid med fyra olika nivåer inom 
konflikthantering. Nivå ett är att förebygga, där man fokuserar på att skapa en positiv 
och stödjande miljö, och även att det ska finnas en öppenhet som gör det enklare vid 
handtering av konflikter när de uppstår. I nivå två, som är hantera, krävs det kunskap 
och träning för att kunna möta och hantera en konflikt. Om man inte hanterar 
konflikten när den uppstår kan den lätt blir större och värre än vad den var från 
början. Den tredje nivån är hjälpa, där det menas att det ibland kan behövas en tredje 
part som finns där som medlare. Den sista och fjärde nivå är stoppa, där fokus ligger 
på beteendet, vad som är rätt och fel. Nivån handlar inte om att stoppa konflikter 
eftersom de inte är förbjudna utan att påvisa vad som är rätt och fel. 

Wahlström (1996) menar att det kan hända att man som medlare har en förutfattad 
mening vid konflikthantering, vilket är ett stort fel som många lärare och pedagoger 
begår vilket kan bero på tidsbrist och kunskapsbrist om konflikthantering. 
Wahlström (1996) påpekar att den som tar sig an rollen som medlare ska inte lösa 
problemet utan lösningen ska komma ifrån dem som har konflikten. Edman Ståhl 
(1999) anser att det är viktig att man som medlare inte bara går in i konflikten utan 
tar ställning under konfliktlösningen och även efteråt. Man bör låta båda parterna i 
konflikten vara dem som kommer överens om vad som hände, varför det hände och 
vad man kan undvika för att det ska hända igen. Ett bra tips är att undvik frågor som 
börjar med varför.  

Enligt Mimmi Palm (2010) ska parterna i en konflikt få chansen att lyssna och 
berätta för varandra. Det kan då vara bra om en medlare är med. Medlaren bör vara 
tydlig i sin roll och sätta gränser men även visa empati. Thornberg (2006) påpekar att 
under konfliktlösning är det viktigt att alla får komma till tals, turordning, att man 
lyssnar på var och en och försöka förstå vad de andra tycker och känner. Det är viktigt 
att känslorna båda parterna har inom konflikten tas på allvar. Därför är det viktigt att 
vara lyhörd för att fånga upp de känslor som de inblandade uttrycker på olika sätt och 
att man tillsammans reflekterar kring varför de känner som de gör. Ylva Ellneby & 
Barbro von Hilgers (2001) menar att vid en konfliktlösning är det även viktigt att 
kunna lyssna till den andra parten och genom lyssnandet lär barnen sig att 
vidareutveckla sina tankar, det stimulerar turtagning och övar upp 
koncentrationsförmågan.  

Rasmusson & Erberth (2008)  menar att om man som lärare endast förlitar sig på att 
barnen ska klara av att lösa konflikterna själva finns det risk att kaos uppstår. Lpfö 
98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) betonar dock att varje barn ska få möjlighet 
att utveckla sin förmåga i att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter, förstå 
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Thornberg 
(2010) menar att barn ofta löser konflikterna själva utan att behöva vuxnas 
uppmärksamhet och hjälp redan i förskoleålder. Dessa konflikter löser barnen oftast 
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genom vinna – förlora modellen. Barn reagerar olika i konflikter beroende på hur 
deras motpart agerar.   

Wahlström (1996) menar att när man hanterar konflikter spelar lyssnandet en stor 
roll där man låter den andra personen få utlopp för sina känslor som till exempel 
ilska, rädsla, oro, förtvivlan och bitterhet. Det är svårt att lyssna i konfliktens hetta 
och det blir ännu svårare att finna lösningar till problemet. För att kunna gå vidare 
och komma närmre lösningen underlättar det om någon kan lyssna på personerna 
som är i konflikt så att de kan berätta hur de känner. Ahrenfelt & Berner (2010) 
beskriver att kommunikation är en viktig del för att vi ska kunna komma överens om 
något. Vi alla är olika och vår kommunikation utgår ifrån oss själva och den 
personlighet vi har.  

Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) belyser att förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar sin förmåga att reflektera, lyssna och ge uttryck för egna 
uppfattningar och att försöka förstå andras perspektiv. Agenfelt & Berner (2010) 
säger att vi använder oss inte bara av ord vid en kommunikation utan också av vårt 
beteende. Det är vanligt att det kan leda till missförstånd och olika uppfattningar om 
vad som sägs. Det är med vårt kroppsspråk vi kommunicerar till största del och 
därför bestämmer det hur kommunikationen utfaller. Wahlström (1996) menar att vi 
behöver träna på en del färdigheter för att kunna kommunisera bättre med andra. 
Det är till exempel att tala så att andra förstår vad man menar, att kunna lyssna så 
man förstår vad andra menar och att vara medveten av betydelsen av kroppsspråket. 
Ellneby & von Hilgers (2010) förklarar att det som ligger till grund för all 
kommunikation är samspel med andra människor.  

Carlander (1990) påpekar att en konflikt ofta beror på att personer inte vet vad de 
känner, inte säger det den menar eller att personen inte håller det den har lovat. Vid 
arbete med barn är det viktigt att försöka bygga upp deras självkänsla och skapa 
förutsättningar för en öppen och rak kommunikation. Om någon är fokuserad på att 
gå ur en konflikt som vinnare och därmed att någon förlorar försvåras 
konfliktlösningen. Ellneby & von Hilgers (2010) anser att man genom samtal kan 
uttrycka behov, stärka relationer, lösa konflikter och känna empati och förståelse. 
Utifrån samtal får barnen hjälp att uttrycka det som de vill ha sagt, lyssna på vad 
andra säger, förstå vad andra säger, finna argument och upptäcka olika alternativ till 
sitt egna handlande.  

Wahlström (1996) förklarar att om en konfliktlösning ska få en bestående verkan 
behöver båda parterna få en möjlighet att sätta sig in i hur den andra personen 
upplever situationen, vilket då gör att man får en större förståelse varför den person 
gjorde som den gjorde.Thornberg (2006) ger ett exempel på hur man kan göra för att 
barn och elever ska bli mer medvetna om hur de själva hanterar och hur andra kan 
hantera konflikter, man kan exempelvis synliggöra olika djurs personligheter som till 
exempel hajen, uggla och sköldpaddan.  

Rasmusson & Erberth (2008) beskriver att om läraren observerar barnen under 
konflikten kan man få en förståelse för sammanhanget och sedan lära barnen att visa 
hänsyn till varandra. Edman Ståhl (1999) anser att en viktigt del för att barn ska lära 
sig att respektera andra barn och vuxna, är att vi som vuxna visar respekt för dem, 
deras problem och deras erfrarenheter.  
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Anette Sandberg & Tuula Vuorinen (2007) skriver att föräldrarna ska ha insyn i 
förskolans verksamhet. De lyfter fram fyra grundstenar för att utveckla ett 
föräldrasammarbete. Grundstenarna är information, inspiration, tillit och integritet. 
Vid de första två grundstenarna ska personalen inspireras till sammarbete med 
hemmet och föräldrarna ska få information om verksamheten, vilket gör att de får 
möjlighet att påverka den. Den tredje grundstenen som är tillit, handlar om 
kompetens hos personalen och att föräldrarna ska lita på deras kompetens. Under 
den sista grundstenen, som är integritet lyfter författarna fram att personalen 
markerar vad som är deras respektive föräldrarnas ansvar. Lpfö 98/10 
Utbildningsdepartementet 2010) betonar vikten av att lärarna ska ansvara för att ge 
föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten samt att kontinuerligt ha samtal 
med föräldrarna om barnen utveckling i och utanför förskolan.    
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas de forskningsmetoder som använts för att genomföra 
undersökningen. Det kommer att presenteras hur urvalet av deltagarna har gjorts, 
hur vi genomförde insamlingen av data och hur vi har tagit hänsyn till de 
forskningsetiska kraven.  

I vår studie har vi utgått från en kvalitativ metod. Staffan Stukát (2005) lyfter fram 
att vid kvalitativa metoder används ofta en kombination mellan intervjuer och 
observationer, för att på så sätt kunna få större förståelse och djupare kunskap. Vid 
användning av en kvalitativ metod får studien ett resultat som inte går att mäta i 
någon statistik, utan det viktiga i resultatet är delarna som tillsammans bildar en 
helhetsbild. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att genomföra intervjuer med utbildade lärare och förskolechefer på två 
olika förskolor. Vi har även valt att genomföra observationer av lärarens hantering av 
konflikter, både inomhus och utomhus. Vi hoppas att observationerna ska ge oss en 
tydligare bild om hur konflikter hanteras. Valet av dessa datainsamlingsmetoder 
kändes väldigt relevanta för att få svar på våra forskningsfrågor. 

3.1.1 Intervjuer 

Den första metoden som vi har tänkt använda oss av är intervjuer, vilket vi anser är 
en användbar metod för att få fram lärarens förhållningssätt och få ta del av deras 
tankar, idéer och synsätt om konflikter och konflikthantering. Intervjuer som metod 
skapar en bredare och djupare förståelse i hur informanterna tänker och om deras 
handlande. Det gör att vi får se konflikter utifrån informanternas perspektiv. I 
intervjuerna kan man fånga upp om de är osäkra på ämnet utifrån deras kroppsspråk 
och möjligtvis se om de hittar på något.   

Martyn Denscombe (2009) beskriver att intervjuer ansikte mot ansikte är ett sätt där 
den som intervjuar har möjlighet att få detaljerad och fylliga data. I intervjun har den 
som intervjuar chans att fånga personens kroppsspråk och lättare att kunna urskilja 
på riktig och oriktig information.  

Vi har intervjuat sex lärare, som är verksamma inom två förskolor som ligger i olika 
kommuner. Lärarnas erfarenheter och bakgrund varierar. Alla sex lärare är utbildade 
förskollärare. Vi har även genomfört intervjuer med två förskolechefer som arbetar 
på varsin förskola i olika kommuner. Vid vår planering av studien valde vi att 
använda oss av en intervjuform där vi använde oss av samma frågor till alla deltagare. 
Den här typen av intervjuform kallas för semistrukturerad. Vi valde gemensamt ut 
intervjufrågor för att kunna sammanställa resultatet. Intervjufrågorna gjorde att det 
var lättare för oss att hålla intervjuerna inom ramarna. 

3.1.2 Observationer  

Vi valde att använda oss av observationer som metod då det är en kompletterande 
metod till intervjuerna. Observationerna gör att vi får fram vilka olika sorters 
konflikter som uppstår, vilka olika strategier läraren använder sig av och för att 
kunna se om och när läraren går emellan i en konflikt som uppstått mellan barnen. 
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Cato R. P. Björndal (2005) beskriver att en observation är en uppmärksam 
iakttagelse, där man är koncentrerad på att observera något av pedagogisk betydelse.  

Observationerna har inte skett vid någon speciell tidpunkt. Vi har följt personerna vi 
har intervjuat under en viss tid för att på så sätt få möjlighet att se hur de agerar vid 
konflikthantering, eftersom vi inte kan förutspå när en konflikt mellan barnen 
uppstår. Björndal (2005) menar att en ostrukturerad observation är när man väljer 
att observera i ett mer öppet och utforskande syfte där man har ett brett perspektiv. 
Utgår man ifrån detta använder man sig inte av några detaljerade 
observationsscheman, vilket vi inte gjort under våra observationer.  

3.2 Urval 

Vi har valt att genomföra våra intervjuer och observationer på två förskolor som vi är 
bekanta med sedan tidigare. Valet av dessa förskolor gjorde vi utifrån att både barn 
och personal känner oss sen tidigare vilket gör att det blir en tryggare och lättare 
kommunikation. Vi valde att intervjua utbildade lärare eftersom vi ville få reda på 
vilka kunskaper de har från sin utbildning och arbetserfarenheter om 
konflikthantering. Vi valde intervju med förskolecheferna därför att vi ville få deras 
syn och tankar vad gäller konflikthantering. 

3.3 Genomförande 

Vi startade med att kontakta de två förskolor som vi tidigare är bekanta med, för att 
få ett godkännande om vi kunde genomföra vår studie där. Vi skrev därefter ett 
missivbrev till lärarna och cheferna samt föräldrarna (se bilaga ett och två). Vårt syfte 
med missivbreven är att vi ville informera om vårt arbete och hur vi ska gå tillväga. 
Samtliga lärare och chefer fick ge sitt medgivande om sitt deltagande i arbetet och har 
rätten att ångra sig. Vi har fått godkännande av alla att de vill delta i vår studie. Syftet 
med brevet till föräldrarna var att informera dem om att vi kommer att befinna oss på 
förskolan och att vi endast kommer att observera lärarna. Innan vi satte igång med 
vårt arbete läste vi relevant litteratur som handlade om konflikter och 
konflikthantering för att bli mer insatta i ämnet. Vi delade upp intervjuerna så att vi 
fick fyra var att intervjua och fyra var att observera för att kunna se hur de agerade i 
verksamheten vid konfliktsituationer. Detta skedde i två olika verksamheter och 
deltagarna arbetade på olika avdelningar. 

3.3.1 Intervjuer 

Inför intervjuerna bestämde vi gemensamt att personerna inte skulle få ta del av 
intervjufrågorna innan för att vi ville att deras svar skulle bli så personliga och 
enskilda som möjligt. Vi har tidigare erfarenheter där intervjufrågorna har lämnats ut 
innan till deltagarna och de har då pratat ihop sig i arbetslaget om vad som ska sägas 
och vad de vill ska framgå.  

Vi valde att genomföra våra intervjuer var för sig. Vi spelade in våra intervjuer för att 
vi skulle kunna ha hela vårt fokus på samtalet och kunna få en diskussion. Våra 
intervjuer utfördes i ett avskilt rum för att vi skulle kunna vara ostörda och för att 
personen skulle känna sig mer trygg och avslappnad. Tiden för intervjuerna varierade 
mellan 10 och 25 minuter.  
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3.3.2 Observationer 

Under vår vistelse på förskolorna var vi med och uppmärksammade på hur lärarna vi 
intervjuade, hanterade konflikterna som uppstod bland barnen. Allteftersom 
konflikter uppstod mellan barnen som vi tyckte var relevant för vår studie, valde vi att 
snarast dokumentera detta för vår egen skull. Eftersom konflikter sker på ett 
ögonblick var det viktigt att vi hela tiden var med, lyssnade och såg händelserna. En 
observation kunde variera allt från tre minuter upp till en timme, beroende på om de 
löste konflikten själv eller om de behövde en lärare som vägledde dem i konflikten.   

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Vi har valt att bearbeta vår insamlade data utifrån en kvalitativ analysmetod. 
Denscombe (2009) lyfter fram att innan materialet kan användas i forskningssyfte, 
oavsett form på kvalitativ data måste den förberedas och bearbetas för att kunna 
analyseras. I vår analysprocess kommer vi inte att lägga några personliga värderingar 
eller fördomar när vi bearbetar vårt material, vilket även Denscombe (2009) nämner. 

Efter att vi genomfört våra intervjuer och observationer, transkriberade vi dem var 
och en för sig direkt på dator. Vi träffades sedan för att gå igenom varandras 
anteckningar och upplevelser. Vi började vårt analysarbete med att gå igenom våra 
anteckningar från intervjuerna och observationerna. Vi började jämföra skillnader 
och likheter mellan våra intervjuer. Gemensamt kunde vi dela in dem i fyra olika 
kategorier utifrån intervjusvaren, där vi kunde lyfta skillnader och likheter. Våra 
observationsprotokoll gick vi igenom för att få en bättre överblick över vilka 
situationer vi varit med om. De observationer vi bearbetade anser vi är relevanta för 
vår studie.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Vi har följt Vetenskapsrådet (2011) etiska riktlinjer gällande forskningsstudier. Inför 
våra intervjuer och observationer har vi skrivit och informerat lärarna och 
förskolecheferna med ett missivbrev (se bilaga ett). I missivbrevet berättar vi vårt 
syfte med studien, att materialet endast kommer att användas i utbildningssyfte och 
att intervjuerna sker på deras villkor. Vi har även skrivit ett informationsbrev till 
föräldrarna (se bilaga två) där vi förklarar vad vi ska göra med vårt arbete och att det 
endast är lärarna vi kommer observera och inte barnen.  
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4. Resultat 

I vårt resultatavsnitt redovisar vi vad vår undersökning har gett för resultat. Under 
den första delen har vi delat in resultatet från intervjuerna i fyra kategorier. Dessa 
kategorier uppstod när vi jämnförde våra intervjuer och vi kunde se tydliga likheter.  
I den första kategorin, föräldrakontakt, tar vi upp hur, när och varför lärarna tar 
kontakt med föräldrarna när konflikter uppstått mellan barn. Under kategori två, 
diskussion i arbetslag, vill vi redovisa hur lärarna i sina arbetslag diskuterar olika 
situationer och konflikter som uppstått på avdelningarna. Kategori tre utgår ifrån 
barnens konflikter och lärarnas syn på hur barnen går tillväga för att lösa dem själv. 
Vi tar även upp hur gruppstorleken kan påverka konflikterna. Den sista kategorin 
handlar om lärarnas olika typer av strategier vid konflikthantering. I delen lärarnas 
hantering av konflikter, har vi kort sammanfattat olika typer av konflikter som vi har 
observerat. Dessa konflikter ägde rum på olika förskolor vid olika tidpunkter.    

4.1 Våra informanter 

Alla som deltog i intervjuerna och under observationerna är verksamma i förskolan 
och är utbildade lärare. Lärarna har olika erfarenheter och har arbetat olika länge 
inom förskolans verksamhet. Många har arbetat länge inom yrket medan vissa är 
nyexaminerade och nyss börjat inom yrket. De förskolecheferna vi intervjuade har 
arbetat inom skola- och förskoleverksamheten innan de blev förskolechefer, vilket gör 
att de har erfarenheter inom den pedagogiska verksamheten.  

4.2 Lärarnas syn på konflikter 

4.2.1 Föräldrakontakt 

Lärarna vi intervjuade var eniga om att de konflikter som de väljer att nämna för 
föräldrarna är de mer allvarliga konflikterna, både de fysiska och psykiska.  

Man kan inte komma ihåg allt småtrams som sker och sånt nämner man inte till 
föräldrarna. När de dock blivit bråk och konflikter lite för ofta och mycket mer 
allvarligt, till exempel när barnen blir upprörda, ledsna och vid olyckshändelser.  

Man får göra en avvägning, vilket barn och vilka föräldrar som det gäller. 

De flesta av lärarna ansåg att de små konflikterna som uppstår dagligen, löser man 
där och då. De små konflikterna handlar ofta om att någon tar någon annans leksak, 
vänta på sin tur och kunna dela med sig. Dessa konflikter anser lärarna inte är något 
negativt och därför nämner man inte de till föräldrarna eftersom barnen stöter på 
dem dagligen och därmed stärker sin sociala förmåga och kompetens. 

Under intervjuerna kom det fram att många av lärarna känner att de behöver stöd 
och vägledning när det blir missförstånd med föräldrarna. Både lärarna och 
föräldrarna vänder sig då vanligtvis till förskolechefen när missförstånd uppstått. 
Lärarna beskriver att de då meddelar förskolechefen för att göra chefen medveten om 
vad som hänt. Båda förskolecheferna vi intervjuat påpekar att föräldrarna ofta vill 
berätta sin upplevelse av situationen och få en slags bekräftelse av förskolechefen. 
Skulle det vara så att föräldrarna fortfarande känner sig missförstådda och vill gå 
vidare förbereder man samtal med läraren, föräldern och förskolechefen.   
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Man meddelar också om det är något man själv som lärare mår dåligt över, exempelvis 
missförstånd med föräldrar.  

Men är det så att de går vidare och föräldern inte ger sig. Så försöker jag ändå att vi 
sätter oss pedagog, förälder och jag och resonerar vad föräldern är ute efter och vad den 
vill att vi ska göra. 

4.2.2 Diskussion i arbetslag 

Utifrån våra intervjuer har det framkommit att konflikthantering och konflikter inte 
är något som diskuteras vid arbetsplatsträffar. En förskolechef förklarar att det oftast 
är förhållningssätt som tas upp, hur man kan agera vid olika situationer och hur man 
kan samtala och vägleda barnen. 

Vid vissa kompetensutvecklingsdagar kan de ibland tas upp men det finns inget forum 
för konflikter, man har inte haft någon hög prio på det tyvärr. 

Alla lärare beskriver att detta är något som diskuteras på respektive avdelning. Ett 
exempel på hur konflikter diskuteras på avdelningarna kom ifrån en förskolechef som 
beskrev att man utifrån ett reflektionspapper behandlar konflikten som uppstått med 
barnet och hur man gick till väga för att lösa konflikten.  

Vi brukar väl prata sådär ute på gården om vad som är tillåtet om tillexempel 
snöbollskrig, brottningslekar och allt sånt där. Vad man ska säga stopp till och inte. 
Vilka som lättare brukar hamna i konflikt, det har man lite koll på från andra 
avdelningar, vilka som brukar gömma sig, springa runt knuten och bråka sådär. Man 
har sina stjärnor på gården som man vet. 

De lärare vi intervjuade berättade att ingen av dem har fått någon speciell utbildning 
i konflikthantering utan det har mer varit enstaka föreläsningar och att man får 
använda sig av de erfarenheter man har. Man lär sig även av varandra genom 
diskussioner och reflektioner och får på så vis nya insikter om hur man ska göra och 
bete sig vid nästa tillfälle. 

Vi lär av varandra då alla gör på olika vis. 

4.2.3 Barns konflikter 

Samtliga lärare har under intervjuerna berättat att de dagligen ser att barnen löser 
konflikterna själva, från de yngsta barnen till de äldsta. Två av lärarna nämner att 
barnen ofta behöver vägledning och hjälp med ordval på hur man kan säga och bete 
sig. Några av lärarna beskriver att barnen gärna kommer till en vuxen och vill berätta 
om en konflikt även fast konflikten kanske redan är löst. Barnen vill ha lärarens 
uppmärksamhet och bekräftelse.  

De är vanligast att de själva kommer och berättar vad som hänt, skvaller. Man försöker 
att inte alltid lägga sig i för mycket. De behöver ofta lite vägledning. 

Vid småkonflikter kan barnen ibland lösa dem eftersom de inte hinner bli någon stor 
grej av det. 

De är ju här hela dagarna så dem blir ju som syskon, så de är klart att de tar hand om 
varandra. Också känner dem sig lite större när de får hjälpa till och de uppmuntrar vi 
här. 
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I intervjuerna framkommer de vanligaste konflikter som oftast uppstår är de 
vardagliga konflikterna där barnen blir oense om samma leksak, har svårt att turas 
om och dela med sig. Lärarna anser dock att dessa konflikter inte behöver vara något 
negativt då barnen behöver få vara i konflikt för att kunna utvecklas och bli tryggare i 
sig själv. 

De blir ofta konflikter över leksaker, man ska ha samma sak eller att flera barn vill sitta 
i ens knä vid samling. 

Lärarna var överens om att det är bra att dela in barngruppen i mindre grupper. Vid 
små barngrupper hinner man med alla barn och kan aktivera dem. Vid stora 
barngrupper blir det ofta rörigt och det blir lättare att hamna i konflikt. Utrymmet 
spelar stor roll och vid stora barngrupper blir närkontakten stor därför vistas många i 
utemiljöer istället. 

4.2.4 Lärarnas olika strategier 

En del av lärarna hanterar konflikterna utifrån hur dem uppstår. De ser på 
situationen som den hände och agerar utifrån den. De väljer att inte gå in i konflikten 
för tidigt utan låter barnen försöka lösa konflikten själva så länge inget barn kommer 
till skada. Vissa av lärarna menar att det är viktigt att vara uppmärksam och 
närvarande. Man kan läsa av barnens känslor och beteende och se om något är på 
gång. När man har lärt känna barnen vet man ofta vilka som har lätt för att hamna i 
en konflikt och kan därför känna igen deras beteende.  

Ju mer man lär känna barnen desto mer vet man hur man får och kan bemöta dem i en 
konflikt och vad man kan kräva av dem i en konflikt. 

En annan strategi som många av lärarna använder sig av är en typ av medlare. 
Lärarna sätter sig ner med barnen och lyssnar till deras upplevelser av situationen 
och försöker få barnen att prata med varandra samt komma fram till en gemensam 
lösning. En lärare anser att det är viktigt att man tar reda på hela händelseförloppet 
innan man kan komma fram till en bra lösning. Det är ofta den som slår tillbaka som 
får skulden och vet man inte om hela händelsen är det tyvärr lätt att det blir så. 

Vissa lärare betonar vikten av hur vi bemöter barnen och att vårt förhållningssätt 
avspeglar sig i hur barnen agerar mot varandra. Man får tänka på att det är vi lärare 
som lägger grunden för vad som är acceptabelt och inte. Ibland kan det vara så att vi 
själva måste tänka över hur vi agerar och beter oss mot barnen i exempelvis 
aktiviteter.  

Uppstår det ofta konflikter med samma barn måste man själv fundera lite över om jag 
kan göra något annorlunda, lägga upp en övning på ett annat sätt och så vidare. 

Två av lärarna berättar om en typ av verktyg som barnen kan använda vid 
konfliktlösning. Barnen får lära sig att de kan sätta upp handen och säga stopp när de 
inte vill något eller känner att de vill avbryta situationen de befinner sig i.  

4.3 Lärarnas hantering av konflikter  

Vi kommer under detta avsnitt presentera fem olika händelseförlopp som vi har 
observerat. Händelserna presenteras i en sammanfattande text var för sig. 
Konflikterna sker på olika förskolor och hanteras på olika sätt av lärarna.  
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En konflikt som uppstod var när tre flickor blev osams om vem som skulle följa med 
vem hem efter förskolan. Det hela började med att flicka 1:s förälder på morgonen 
bad om att få skriva en post it lapp till flicka 2:s förälder där hon frågade om det var 
okej att flicka 2 följde med flicka 1 hem dagen därpå. Lappen lades på flicka 2s hylla. 
Efter frukost hade barnen på avdelningen fri lek. Flicka 2 blir upprörd över att hon 
inte får vara med och leka med flicka 1 och en annan flicka som nyss kommit till 
förskolan. En av lärarna kollar upp vad som hänt och upptäcker då att lappen som 
man skrivit tidigare på morgonen nu har tagits från hyllan av flicka 1 och flicka 3. 
Dessa två flickor har strukit över flicka 2:s namn på lappen och istället skrivit dit 
flicka 3:s namn. Läraren frågade genast varför de tagit lappen från hyllan varav 
flickorna inte ger något svar. Läraren tar med de tre flickorna till soffan för att 
diskutera. Läraren kände att denna situation var svårhanterlig och bad därför om 
hjälp av en kollega på samma avdelning. Kollegan väljer att lyssna till barnens tankar 
och känslor kring konflikten och är där som en medlare för barnen. Det hela slutade 
med att barnen insåg att det var fel att göra som de gjorde och att vill man leka med 
varandra får man kolla upp det med respektive förälder och se vilken dag som passar.  

Ytterligare en konflikt uppstod när två barn satt och lekte i sandlådan. De två barnen 
höll på att bygga ett sandslott tillsammans när det kommer en flicka i full fart och 
river ner sandslottet. Barnen som hade byggt sandslottet blev ledsna och arga. De 
säger åt flickan hur de känner och samtidigt uppmärksammar en lärare konflikten 
som pågår och avvaktar och ser om barnen löser konflikten själva eller behöver 
vägledning. Barnen löser konflikten själva genom att flickan får vara med och bygga 
ett nytt sandslott. 

Det var två pojkar som lekte på en soffa i bokhörnan.  Pojkarna lekte lugnt och stilla 
med varandra när läraren lämnar rummet för att hjälpa ett annat barn på toaletten. 
Mitt i leken kommer ena pojkens förälder och ska hämta pojken. Pojken springer 
fram till föräldern och börjar grina. Föräldern blir orolig och frågar vad som har hänt. 
Pojken berättar för sin förälder att den andra pojken höll kudden över ansiktet på 
honom. Föräldern blir upprörd och går in och säger till personalen och frågar om de 
har sett vad som hade hänt, vilket de inte hade gjort. Föräldern forsätter med att 
berätta att pojken inte vill gå till förskolan vissa dagar och föräldern tycker att 
personalen borde ha mer uppsikt över barnet. De går hem och nästa morgon ringer 
föräldern till förskolan och säger att barnet inte kommer till förskolan den dagen, 
vilket är en fredag. Efter samtalet med föräldern skapades det en diskussion i 
arbetslaget hur de har upplevt situationen och hur de ska gå tillväga för att denna 
situation inte ska uppstå igen. Pojken var tillbaks på förskolan veckan efter. 

Inne i legorummet var det fyra barn som byggde och konstruerade hus och bilar. 
Under lekens gång märkte ett av barnen att ett annat barn hade tagit dennes bil. 
Barnet springer då till läraren istället för att säga till själv. Läraren får följa med in i 
legorummet och en diskussion inleds med båda barnen där båda får berätta sin 
version av händelsen. Barnet som tog bilen inser efter diskussion att det var fel och 
ger därefter tillbaka den. 

Två flickor satt med sina pärlplattor som de hade påbörjat tidigare. En annan flicka 
kommer och vill göra en ny pärlplatta varav de andra två flickorna säger att hon inte 
får göra några fler pärlplattor eftersom hon gjort så många innan och man får inte 
göra hur många man vill. Det uppstår en konflikt flickorna emellan och flickan som 
ville göra en pärlplatta säger åt läraren. Läraren förklarar att de andra flickorna har 
rätt i det dem säger, då man inte får göra pärlplatta efter pärlplatta. Läraren ber 
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flickan att försöka hitta på något annat att göra och ger pussel som förslag vilket 
flickan bestämmer sig för att göra. 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Lärarna beskriver att det är vid föräldrakontakt som det ofta kan uppstå missförstånd 
och att föräldrarna då vänder sig till förskolechefen för att få lyfta sitt problem och 
känna sig hörd. Lärarna berättar ofta de allvarliga konflikterna för föräldrarna då de 
vardagliga konflikter är något som barnen lär sig av och övar sin sociala förmåga. 
Lärarna beskriver vidare hur de saknar utbildning i konflikthantering och att de är 
självlärda och utgår ifrån sina egna erfarenheter när de hanterar konflikter. De 
brukar ha diskussioner i arbetslaget men dock är det inget som tas upp på 
arbetsplatsträffar.  Vidare berättar lärarna att de dagligen ser att barnen själva löser 
konflikter som har uppstått och det är något som även vi har observerat. Lärarna 
menar att det inte alltid är något negativt med konflikter mellan barnen då de 
utvecklas och de känner sig tryggare med tiden när de kommer i konflikt. Några av 
lärarna nämner att barnen kan behöva hjälp att finna rätt ord att använda sig av vid 
konfliktlösning. Det framkommer i intervjuerna att lärarna hanterar konflikterna 
utifrån hur de uppstår och använder sig då av olika strategier för att lösa dem. De 
berättar att de vid en del konflikter agerar som medlare och lyssnar till alla inbladade. 
Det kunde vi även se i två av våra observationer hur en lärare sätter sig ner och 
lyssnar till vad barnen har upplevt. I en observation kunde vi lägga märke till hur en 
lärare råkade ta två flickors parti i en konflikt. 
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5. Diskussion 

I denna del diskuterar vi vårt val av datainsamlingsmetoden och hur det påverkar 
vårt resultat. Längre fram i kapitlet reflekterar, diskuterar och analyserar vi resultatet 
från intervjuerna och observationerna. Vi avslutar avsnittet med våra slutliga tankar 
kring studien och vi kommer att ge förslag på nya forskningsfrågor. 

5.1 Metoddiskussion 

Ett av skälet till att vi delade upp vår undersökning var att vi båda var bekanta med 
respektive verksamhet sen tidigare. Att vara på två olika verksamheter anser vi var 
positivt då vi kunde få ett bredare omfång av erfarenheter, åldrar och olika typer av 
förhållningssätt vid våra intervjuer. En nackdel med att vi delade upp våra intervjuer 
var att vi båda inte kunde uppleva varandras informanter gester, kroppsspråk och 
mimik, utan bara få det berättat för oss av varandra.  

Tanken med att vi valde att intervjua utbildade lärare var att vi ville att deltagarna 
skulle ha samma utbildningsgrund och det var mest relevant för studiens syfte, vi 
underskattar inte andra yrkestitlar i verksamheten. Vi gjorde detta val på grund av att 
vi var nyfiken på hur deras utbildning såg ut och om de hade fått någon 
konflikthanterings kunskaper därifrån.  

Vi valde att använda oss av inspelning vid intervjuer för att kunna lägga allt fokus på 
deltagaren och inte behöva anteckna allt den sa. Vi gjorde det för att inte missa något 
av den information deltagarna gav, vilket man lätt kan göra om man endast 
antecknat. Vid planeringen av arbetet diskuterades det om vi skulle välja att filma 
intervjuerna men vi kom fram till att det skulle vara svårt att få personer att delta i 
vår studie, eftersom det är många som inte är bekväm med att bli filmade. Vid 
filminspelning tänker personer ofta på hur man agerar och kan då dämpa sina gester 
och kroppsspråket. Vi ville att deltagarna skulle vara så bekväma som möjligt och att 
de skulle agera naturligt.  

Eftersom vi valde observationer som kompletterande metod till intervjuerna för att se 
om deras handlande stämde överens med vad de hade uttryckt i intervjuerna. Hade vi 
gjort i andra ordningen skulle intervjuen vara mer riktad mot de händelser som vi 
hade sett och då inte gett oss lika brett svar om konflikthantering i allmänhet. Vi 
kände att valet att vara på de verksamheter var bättre då vi ville observera personerna 
vi hade intervjuat. Vi ville se hur de tillämpade olika typer strategier vid 
konfliktsituationerna i verksamheten. Eftersom vi valde att inte observera vid någon 
speciell tid kunde vi lättare sortera ut de konfliktsituationer som vi ansåg vara 
relevant för vår studie.  

Observation som metod insåg vi medförde många svårigheter som till exempel att 
man ofta missade när en konflikt uppstod och såg då bara lösningen. Eftersom vi 
endast såg lösningen kände vi att det inte var något vi kunde använda oss av i vår 
studie, då vi inte hade varit närvarande och inte sett hela händelseförloppet. Även 
fast vi kände att konflikten var relevant för vårt syfte. Det var även svårt att vara 
överallt och se alla händelser som skedde även om man försökte vara där personen 
som vi intervjuat var. 

Under tiden upptäckte vi att det var svårt att avgöra vad som egentligen var en 
konflikt eller inte, eftersom alla upplever och agerar olika i en konflikt. Då vi redan 
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var bekanta med både personal och barn på de olika verksamheterna, var vi 
medvetna om sedan tidigare hur en del barn och lärare agerar i olika situationer och 
kunde då avgöra om det var en konflikt eller inte. En annan svårighet vi upptäckte 
med våra observationer var att eftersom barnen känner oss sedan tidigare hade de 
svårt att förstår att vi bara var där och observerade och inte var där som personal. 
Barnen ville att vi skulle delta i deras lek eller komma och hjälpa dem om de hade 
stött på problem. Vi dokumenterade observationerna genom att anteckna 
händelseförloppet och lösningen, efter att själva konflikten hade ägt rum.  

5.2 Resultatanalys och diskussion  

Utifrån våra frågeställningar, hur ser konflikthantering ut i förskolan och vilken roll 
och vilka strategier har lärarna vid konflikter och konflikthantering, presenterar vi i 
detta avsnitt en diskussion och analys av vårt resultat med hjälp av litteratur, egna 
tolkningar och tankar. Därefter presenteras vår slutsats av studien. Utifrån detta 
avsnitt har vi fått svar på våra frågeställningar och uppnår vårt syfte med studien. 

5.2.1 Föräldrakontakt 

I våra intervjuer kom det fram att lärarna kontaktade föräldrarna när det hade skett 
något allvarligare än de vardagliga konflikterna. Vi håller med lärarna om att man 
bör ta upp de allvarliga konflikterna med föräldrarna, då man som lärare ska se till 
barnen bästa och informera föräldrarna när det har skett något som har gjort barnen 
ledsen eller illa. Vi anser dock att upprepande vardagskonflikter bland barnen bör tas 
upp med föräldrarna för att de ska få en insyn i hur barnen agerar och handlar i 
verksamheten. Vi syftar på de vardagligakonflikterna som till exempel ofta sker 
mellan samma barn där de tar varandras leksaker eller att någon inte får vara med att 
leka, vilket Sandberg & Vuorinen (2007) skriver om då föräldrarna ska få en inblick i 
hur verksamheten ser ut och att de ska ha möjlighet att påverka den utifrån den 
informationen de får av lärarna. Vi menar att det är viktigt att ta upp dessa 
upprepande vardagligakonflikter då det kan vara något föräldrarna behöver diskutera 
med barnen hemma och dessa konflikter kan negativ inverkan på barnen. 

Under våra intervjuer framkom det att föräldrarna tog kontakt med förskolechefen 
om de kände att de hade blivit felbemött av lärarna. Wahlström (1996) och Carlander 
(1990) menar att konflikter uppstår oftast när individens handlingar och värderingar 
inte stämmer överens och då kan missförstånd lätt uppstå. Utifrån intervjuerna med 
förskolecheferna ansåg de att det ofta handlade om att föräldrarna vill få en 
bekräftelse utifrån sitt perspektiv på situationen. Skulle det vara så att föräldrarna 
fortfarande kände sig missförstådda så är det förskolechefens ansvar att förbereda 
samtal med de inblandade. Vi tolkar det som att föräldrarna kontaktar förskolechefen 
när de känner att de inte fått tillräckligt med information gällande barnen och 
verksamheten från lärarna. Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet 2010) nämner att 
det är förskolechefens ansvar att samarbetet mellan förskolan och hemmen utvecklas 
och att föräldrarna får information om verksamheten mål och hur man arbetar.  

 Enligt oss tyder detta på att det är viktigt att man som lärare hela tiden tänker på hur 
man formulerar sig och hur kommunikationen med föräldrarna fungerar. En bra 
samverkan med föräldrarna ger ett positivt och bra arbetsklimat för hela 
verksamheten.  I en av våra observationer kunde vi se hur en förälder blev upprörd 
över lärarnas dåliga uppsikt över barnen. Föräldern ansåg att denna situation inte 
hade uppstått om lärarna hade haft bättre uppsikt över barnen och varit närvarande. 
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Vi tycker att det verkade bli fel från både förälderns och lärarens håll och brist på 
kommunikation. Vi tycker att denna situation hade kunna diskuteras och bemötts 
bättre mellan föräldern och läraren, för att undvika att barnen skulle behöva komma i 
kläm och känna sig trygg på förskolan. Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) 
skriver att arbeteslaget ska visa respekt för föräldrarna och ta ansvar för att de 
utvecklas en tillitsfull relation mellan barnens föräldrar och förskolan personal. 

5.2.2 Diskussion i arbetslaget  

Det har framkommit i våra intervjuer att man inte diskuterar konflikter och 
konflikthantering under arbetsplatsträffar. Det är inget som diskuteras utanför 
arbetslagen på förskolorna. Eftersom vi alla lär av varandra på något sätt anser vi att 
då de endast diskuterar inom arbetslagen får de inget utbyte med de andra lärarana 
på de olika avdelningarna, hur de gör för att lösa och hantera konfliker som uppstår. 
Något som vi fann intressant i intervjuerna var att en förskolechef berättade om att 
de använde sig av reflektionspapper på avdelningarna, där de kunde diskutera om det 
hade uppstått någon konflikt eller liknande. Dock var det ingen av lärarna på den 
förskolan som berättade något om användning av detta reflektionspapper vid sina 
avdelningsmöten. Vi tolkar det som att lärarna inte anser att detta reflektionspapper 
är till någon större nytta för dem i arbetslaget eftersom vi utifrån våra intervjuer 
tolkar det som att lärarna har en allmän diskussion om det har uppstått någon större 
konflikt mellan barnen.  Lärarana hanterar konfliktsituationerna när de uppstår och 
försöker lösa dem där och då. Vi tror att eftersom konflikterna blir lösta med hjälp av 
en lärare så behöver de inte reflektera över händelsen och glömmer då bort att 
använda reflektionspapperet.  Edman Ståhl (1999) lyfter fram vikten av att stanna 
upp och fundera över sitt agerande vid konflikthantering och reflektera över varför 
den blev bra eller dålig. 

En annan intressant sak som kom fram under intervjuerna var att ingen hade fått 
någon speciell utbildning i konflikthantering sedan de hade börjat arbeta som lärare. 
Lärarna hade fått deltagit i enstaka föreläsningar men utöver det var det egna och 
andras erfarenheter som man tog lärdom av. Vi finner detta väldigt tråkigt då vi anser 
att det är en viktig del i yrkesrollen. Eftersom vi själva inte haft någon speciell kurs 
inom detta i vår lärarutbildning tycker vi detta är något som borde följas upp i 
arbetslivet. Vi tycker att det borde vara något som alla i förskoleverksamheten borde 
få ta del av och för att kunna få nya verktyg och strategier för konflikthantering. 

5.2.3 Barns konflikter 

Vi har i våra intervjuer fått fram att alla lärare både märker och uppmärksammar att 
barnen dagligen löser konflikter själva. Det som barn ibland kan behöva hjälp med 
vid konflikthantering är ofta vägledning, hjälp med ordval, hur man kan säga och 
bete sig, även Thornberg (2010) lyfter fram att barnen själva kan lösa konflikter utan 
lärarens uppmärksamhet och att barnen då använder sig av vinna-förlora modellen. 
Wahlström (1996) påpekar dock att om den ena är fokuserad på att gå hur en konflikt 
som vinnare kan processen och lösningen försvåras. Vi har observerat en händelse 
där läraren uppmärksammar en konflikt men avvaktar för att se om barnen kan lösa 
den själva. Barnen kommer själva överens om hur de ska gå tillväga för att lösa 
konflikten. Rasmusson & Erberth (2008) menar dock att det finns en risk för att kaos 
kan uppstå om läraren endast förlitar sig på att barnen själva kan lösa konflikten. Vi 
tycker att det var bra att läraren valde att avvakta för att barnen skulle få möjlighet 
för att finna egna lösningar. Vi tycker det är viktigt att barnen får chans att utveckla 
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sitt sociala bemötande med andra barn, även Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 
2010) lyfter vikten av att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin sociala förmåga. 

Thornberg (2006) och Rasmusson & Erberth (2008) påpekar att konflikter är en del 
av barns vardag. Konflikterna är ofta högljudda men odramatiska, dessa uppstår när 
barnen exempelvis tar saker från varandra, knuffas eller retas. Detta är något som 
våra informanter berättade om i intervjuerna då konflikter som ofta uppstår är de 
vardagliga konflikterna, där barnen har svårt att dela med sig, turas om eller blir 
oense om samma leksak. Vi observerade även en vardaglig konflikt där ett barn tog 
den andras leksak. Lärarna lyfter docka att dessa konflikter inte alltid behöver vara 
något negativt eftersom barnen i en konflikt utvecklas och blir tryggare i sig själv. 
Enlig Maltén (1998) och Ahrenfelt & Berner (2010) förknippas ofta ordet konflikt 
med något negativt och det kan bero på att personen är konflikträdd och Wahlström 
(1996) säger att ordet konflikt är väldigt känsloladdat men att konflikten kan bidra 
till mognad och utveckling för individen. Vi tolkar dessa vardagliga konflikter som 
utvecklande och lärande för barnen då de behöver öva på turtagning och sin sociala 
förmåga, vilket även von Hilgers & Ellneby (2001) betonar. 

5.2.4 Olika strategier 

Vid våra intervjuer kom det fram att lärarna använder olika strategier vid 
konfliktlösning med barnen. Strategier där man låter barnen få utrymme och 
möjlighet att lösa konflikten själv, att man som lärare är en medlare och att man 
hjälper barnen att finna rätt ord var några av strategierna som nämndes.  Edman 
Ståhl (1999) påpekar att det är viktigt att barnen får verktyg i hur man kan använda 
sig av olika strategier vid konfliktlösning då det bygger upp en trygghet hos barnen. 
Även Carlander (1990) nämner detta att när barnen får strategier och verktyg vid 
konflikthantering behöver de inte ta till fysiskt våld. Vi tycker att det är bra att man 
som lärare använder sig av olika typer av konflikthantering. Barnen måste få ha 
konflikter och få chans att lösa dem själva för att utveckla sin sociala förmåga och 
förstå att man ibland kan ha olika åsikter om något. Carlander (1990) belyser att det 
är viktigt att kunna lyssna till och ha respekt för varandra vid en konfliktlösning och 
genom att barnen får möjlighet till att lösa konflikter själva får dem en större insikt i 
sina egna och andras känslor, tankar och behov.   

Som några av lärarna nämnde så kan barnen ibland ha svårt att finna rätt ord och 
behöver då hjälp med det, då är det bra att man som lärare är en medlare där man 
fortfarande låter barnen lösa konflikten själva men att man hjälper till att förmedla 
rätt och ser till att barnen som det handlar om får sin tid att berätta vad som har 
hänt. Detta nämner även Edman Ståhl (1999) då hon beskriver att det är viktigt att 
låta de inblandade i en konfliktlösning få säga sitt och att man också lyssnar till vad 
de andra har att säga. I två av våra observationer kan vi tydligt se att läraren 
använder sig av en typ av medling som strategi där barnen är delaktiga i hur 
konflikten blir löst. Vi anser utifrån dessa situationer att lärarnas handlande utgav 
bra lösningar som var passande för den situationen. Malten (1998) beskriver att en 
gemensam lösning som alla kommit överens om gynnar alla på ett positivt sätt. 

Något som var återkommande i våra intervjuer och observationer var att lärarna 
använde sig av medling när de hanterade konflikterna. Enligt Wahlström (1996) är 
medlare någon som går in som en tredje part i en konflikt, för att vägleda fram till en 
lösning som de själva har kommit fram till.  Vi anser att denna typ av strategi är ett 
bra sätt att få barnen finna en lösning på ett lugnt och neutralt sätt. Utifrån denna 
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strategi får barnen lära sig att lyssna och ta hänsyn till varandras åsikter, tankar och 
känslor, vilket även Ekstam (2006), Wahlström (1996), Thornberg (2010) Palm 
(2010) och Thornberg (2006) lyfter fram. Författarna beskriver hur en medlare 
hanterar konflikterna och att de lyssnar till alla inblandades upplevelser kring 
konflikten och att de låter barnen själv komma fram lösningen med lite vägledning. 
Wahlström (1996) beskriver att en medlare är bra då det kan vara svårt för barnen att 
lösa konflikten när den uppstår och komma närmare lösningen själva utan behöver 
någon som lyssnar till deras känslor.  

En intressant händelse som vi observerade var att det var en lärare som enligt oss i en 
konflikt råkade ta två flickors parti i en konflikt med en annan flicka. Vi tycker att 
läraren hade kunnat hantera situationen på ett lite neutralare sätt då läraren inte 
hade behövt sagt att de andra flickorna hade rätt. Med det tolkar vi det som läraren 
tog flickornas parti. Läraren hade kunnat ge flickan flera kreativa förslag på vad hon 
hade kunnat göra istället och även erbjudit sig själv att delta i leken med flickan. 
Wahlström (1996) påpekar att man vid medling inte ska ta reda på vem fel det är, 
skuldbelägga eller avgöra vad man hade kunnat göra tidigare. Carlander (1990) lyfter 
också fram att vid konfliktlösning är det viktigt att medlaren inte har rollen som 
domare utan man måste skapa sig en uppfattning.        

5.3  Slutsatser 

Konflikter är något som barnen stöter på dagligen och konflikterna kan vara jobbiga 
och påfrestande för barnen men det är också är en lärorik situation för både barnen 
och lärarna. Eftersom barnen vistas i förskolan under långa perioder skapas det en 
typ av familjekänsla i barngruppen och med de vuxna, vilket gör att alla lär känna 
varandra och utifrån att man lärt känna varandra vet man hur de andra agerar och 
handlar i en konflikt. Lärarna lär sig när och om de ska gå in i en konflikt. De lär sig 
av hur de bemöta barnen i deras konflikt, vilken sorts strategi de bör använda för att 
komma till lösningen. En strategi som verkar vara populär för lärare att använda sig 
av är medling, då man lyssnar till de inblandades upplever, åsikter och känslor i 
konflikten.  

Barn stöter på konflikter dagligen, småkonflikter som uppstår när barnen exempelvis 
blir oense om samma leksak eller har svårt att komma överens. Dessa vardagliga 
konflikter löser barnen ofta själva utan hjälp av vuxna. Det händer ibland att barnen 
ändå vill berätta för en vuxen om en konflikt som uppstått mestadels för att få 
bekräftelse och uppmärksamhet då konflikten oftast redan är löst.  

Eftersom konflikter uppstår dagligen skulle förskolan behöva ett forum där det finns 
möjlighet att diskutera över konflikter och konflikthantering i verksamheten. Att 
diskutera konflikter sker oftast inom arbetslaget då det inte är någon hög prioritering 
på att samtala om detta i större grupper. Erfarenheterna man själv har om 
konflikthantering avspeglas på varandra, då inget speciellt forum finns blir det inget 
tillfälle för att utbyta erfarenheter och tankar med varandra. På förskolan skapas det 
inget gemensamt förhållningssätt till konflikthantering då alla håller sig till sina egna 
strategier och idéer kring hur man kan lösa en konflikt. 
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5.4 Nya forskningsfrågor 

Eftersom vi endast valde att göra vår studie utifrån lärarens perspektiv skulle det vara 
intressant att undersöka utifrån barnen perspektiv och föräldrarnas perspektiv för att 
få en större helhet på hur konflikthantering ser ut och hanteras i förskolans värld. 

 

 

 

 

Tack  

Vi vill avsluta med att ge ett stort tack till alla som har medverkat i vår studie, utan er 
har det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Vi vill också ge ett stort tack till 
vår handledare Olle Tivenius för hans stöd och vägledning under arbetets gång.  
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Bilaga 1 

Missivbrev till informanterna. 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens Högskola som läser sista terminen på 
lärarprogrammet med inriktning lek, lärande och utveckling. Vi håller nu på med vårt 
examensarbete där ämnet är konflikthantering i förskolan. Vårt syfte med 
examensarbetet är att få en fördjupad kunskap om hur konflikter hanteras och vilka 
strategier som tillämpas i förskolan.  Vi har valt detta ämne för att vi anser att 
konflikter är något som dagligen sker i förskolans verksamhet och vi vill därför få en 
djupare kunskap kring hur konflikter ska hanteras.   

Vi har tänkt genomföra intervjuer för att få kännedom om hur ni förskollärare ser på 
och hanterar konflikter som uppstår. I anslutning till intervjuerna vill vi genomföra 
observationer för att få en större inblick i vilka strategier som används för att lösa 
konflikter. Vi kommer att spela in intervjuerna för att få så mycket som möjligt av 
dem och det är endast vi två studenter som kommer använda materialet.  

Vid deltagande av vår studie finns möjlighet att själv bestämma om du vill delta eller 
ej och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. För att man inte ska 
kunna identifiera var studien genomförts och vilka som medverkat använder vi oss 
inte av några namn på varken förskollärarna, förskolechefen, barn eller förskolan.  
Det material som vi samlat in kommer endast ligga som grund för vårt 
examensarbete.  

Vi vore väldigt glada om ni vill ställa upp i vår studie men vi respekterar också om ni 
inte vill delta. 

 

Om det är något ni funderar över angående vår studie får ni gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar. 

Cecilia Berglund 
Email: xxxxxx@xxxxx 
Tel: xxx-xxxxxxx 
 
Ida Hansen 
Email: xxxxx@xxxxx 
Tel: xxx-xxxxxxx 
 
Handledare: 
Olle Tivenius 
Email: xxxxxx@xxxxx 
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Bilaga 2 

Brev till föräldrarna 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som går sista terminen på 
lärarprogrammet med inriktning lek, lärande och utveckling. Under denna termin 
ska vi skriva vårt examensarbete med ämne konflikthantering i förskolan. 

Vi kommer att genomföra intervjuer med förskollärarna och förskolechefen på er 
förskola. Vi kommer även att genomföra observationer där vi endast ha fokus på 
förskollärarens roll i konflikthanteringen som kan uppstått mellan barnen. Dessa 
intervjuer och observationer kommer att ske under veckorna 10-13.   

Om ni har några funderingar kring vårt examensarbete är ni välkommen att kontakta 
oss. 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Berglund (xxxxxxx@xxxx) 

Ida Hansen (xxxxx@xxxx) 

 

Handledare: 

Olle Tivenius (xxxx@xxxx) 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor: 

Till lärarna: 

1. Vilka konflikter väljer du att berätta för föräldrarna? 
 

2. Hur hanterar du konflikter mellan barnen? 
 

3. När meddelar du förskolechefen om konflikter?  
 

4. Vilka konflikter tycker du uppstår oftare än andra? 
 

5. Vilka strategier använder du för att lösa konflikter? 
 

6. Hur ofta ser du att barnen löser konflikterna själva? 
 

7. Hur arbetar du och arbetslaget för att undvika att konflikter uppstår i 
barngruppen? 

 
8. Har storleken på barngruppen någon betydelse för konflikterna? 

 
9. Diskuterar ni konflikthantering vid personalmöten? 

 
10. Har du fått någon utbildning i konflikthantering sen du börja jobba? 
 

Till förskolechefen: 

1. Vad gör du som förskolechef om föräldrarna kommer till dig och tycker att 
deras barn blivit felbehandlat i samband med en konflikt som uppstått 
gällande barnen? 
 

2. Vilka konflikter är vanligast för dig att ta hand om? 
 

3. Händer det att förskolelärarna kommer till dig med konflikter som de inte kan 
hantera och vill ha vägledning?  

 
4. Diskuterar ni konflikthantering vid personalmöten? 

 
5. Har det under din tid erbjudits utbildning i konflikthantering för dig och 

personalen? 


