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_______________________________________________________ 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur pedagoger på två förskolor 
definierar konflikter samt hur de ser på sitt arbete med konflikter och hantering 
av konflikter mellan barnen. Studiens innehåll har utgått från det 
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2012). Brymans (2014) kvalitativa 
ostrukturerade forskningsintervju har valts som metod för studien. Åtta 
pedagoger från två olika förskolor har intervjuats. Studiens resultat visar att 
pedagogerna använder sig av olika strategier då de löser konflikter mellan 
barnen. Pedagogernas strategier kan identifieras som kompissamtal, 
giraffspråket, konfliktspyramiden och medlingsprocessen. I slutsatsen 
framkommer att de fyra benämnda strategierna hör ihop och är en del av 
medling vilken i sig är en konflikthanteringsstrategi. Pedagoger i allmänhet bör 
genom att ta del av forskning få en bättre förståelse för vad det finns för olika 
konflikthanteringsstrategier samt vad studier visar att barn lär sig av konflikter. 
_______________________________________________________
Nyckelord: konflikt, konflikthantering samt konflikthanteringsstrategier. 
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1 Inledning  
 
I detta självständiga arbete har vi valt att skriva om konflikthantering i förskolan. Vi 
kommer att beskriva förskollärarens syn på konflikter och konflikthantering och vilka 
strategier de använder sig av vid konflikthantering. Vi är intresserade av 
konflikthantering i förskolan och att ta reda på hur förskollärare på ett professionellt 
sätt kan lösa konflikter mellan barnen. Utbildningsdepartementet (2010) anger att 
”Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, 
reda ut missförstånd, kompromissa samt respektera varandra”(s.9). 
Utbildningsdepartementet (2010) lägger då vikt vid att pedagogerna ständigt ska 
arbeta med konflikthantering på förskolan för att barnen ska utvecklas och lära sig. 
Konflikter uppstår inte bara mellan människor utan finns även inom oss själva. När 
två delar av oss själva vill olika saker då kan en konflikt uppstå, det är samma sak när 
två personer vill och tycker olika saker. Inre konflikter är även relevanta bland barn. 
Därför kan barn ha behov av lugn och ro. Därför är det viktigt att barn som hamnar i 
konflikt har någon som lyssnar på dem och bekräftar dem. Det är viktigt att vuxna tar 
barnens konflikter på allvar och hjälper dem att reda ut dem, eftersom barn har 
lättare att hantera negativa känslor om det finns en vuxen närvarande som accepterar 
barnen och förstår dem (Lind, 2001). Vi vill undersöka hur pedagoger förhåller sig till 
konflikterna i barngruppen på förskolan och även vilka de sätt som de hanterar 
konflikterna på. 
Intresset för ämnet konflikthantering i den här studien, väcktes när vi läste ett kapitel 
av Ilse Hakvoort i boken Låt oss tvista igen. Hakvoort (2010) skriver att många 
lärare är osäkra på alla de konflikthanteringsstrategier som finns, eftersom de inte 
har kunskaper om hur konflikterna ska lösas. Enligt författaren orsakar detta att flera 
konflikter uppstår i skolor. Författaren menar även att det är nödvändigt med 
utbildning i konflikthantering för alla pedagoger, eftersom det finns mycket kunskap 
om konflikthantering som är viktig både för dem och barnen. 
Utifrån dessa tankar har vi valt att undersöka pedagogernas egna perspektiv på sina 
konflikhanteringsstrategier samt vad de anser att barnen på förskolan lär sig av 
konflikter. Syftet med förskolan är att erbjuda alla barn rättvisa när det gäller 
omsorg, bemötande och villkor. Förskolan ska även ge alla barn en likvärdig 
behandling, vilket innebär att barnen ska få sina behov tillgodosedda. Det är viktigt 
att pedagoger förstår innebörden av likvärdig behandling (Svaleryd & Hjertson, 
2012). Utifrån detta vill vi undersöka om det finns en välgrundad kunskap bakom 
några pedagogers handlingar eller om det är så att dessa pedagoger löser konflikter 
på samma sätt som de alltid har gjort? 
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  Syftet och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur pedagoger på två förskolor definierar 
konflikter samt hur de ser på sitt arbete med konflikter och hantering av konflikter mellan 
barnen. 
Våra frågeställningar blir följaktligen: 

 Hur definierar pedagoger på förskolan en konflikt? 
 Hur ser pedagoger på sina konflikthanteringsstrategier vid konflikter mellan 

barnen på förskolan?  
 Vad anser pedagoger att barnen på förskolan lär sig av konflikter? 

 
 Disposition 

I kapitel två under rubriken ”Bakgrund” får läsaren en översikt om vad utvalda 
forskare har skrivit om studiens undersökningsområde. Kapitlet är indelad i tre 
kategorier: teoretisk utgångspunkt, begreppsdefinitioner samt genomgång av 
litteratur och tidigare forskning. Under ”Teoretisk utgångspunkt” presenteras 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 
Under rubriken ”Genomgång av litteratur och tidigare forskning” beskrivs tre 
områden: konflikter är en del av den sociala gemenskapen, konflikthantering i 
förskolan samt olika strategier för konflikthantering. Därefter följer kapitel 3 
metodkapitel. Kapitel 4 är resultatkapitel som delats upp i delkapitel. 
Slutligen innehåller kapitel 5 metoddiskussion, resultatdiskussion och förslag till 
fortsatt forskning kring det valda ämnet. 
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2 Bakgrund 
I denna del av studien kommer relevanta begrepp och teorier som anses vara viktiga 
för undersökningen att presenteras. Vidare kommer tidigare forskning inom 
konflikthantering att redovisas i syfte att få en bra grund för en förståelse av 
undersökningen.  
Genom sökningar på ämnesorden: konflikthantering, konflikthanteringsstrategier, 
konflikt och förskola (på engelska: conflict resolution, conflict strategy, conflict and 
preeschool/kindergarden/daycare) i databasen Discovery, ERIC och DIVA har 
litteratur samt artiklar hittats. De avgränsningar som gjordes var utifrån fokus på 
pedagogernas förhållningssätt inom konflikthantering, vilka strategier som finns 
samt barnens välmående.  

 Teoretisk utgångspunkt 
Lev. S Vygotskij (1896-1934) kan räknas till en av förgrundsgestalterna till det 
sociokulturella perspektivet. Flera olika forskare har använt hans teorier och också 
utvecklat dem. I Sverige kan Roger Säljö anses vara en av huvuduttolkarna av 
Vygotskijs teorier. 
Vår studie tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där kommunikation 
beskrivs som ett viktigt redskap i pedagogers och barns sociala samspel. 
Det sociokulturella perspektivet på lärande grundar sig i att människors lärande sker 
i konkreta praktiker samt med hjälp av materiella artefakter (Lenz Taguchi, 2014). 
Det kan även handla om hur människor utvecklar förmågor som bland annat, att läsa, 
skriva, räkna, resonera och lösa problem (Säljö, 2012). 
En av de mest grundläggande tankarna hos Säljö (2012) handlar om kommunikation 
och samarbete mellan vuxna och barn samt mellan barn och barn, vilket han menar 
har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Redan som barn erövrar 
människor sin förmåga till kommunikation och samspel (Arnér, 2012). 
Enligt det sociokulturella perspektivet är det viktigt med kommunikation mellan barn 
och pedagoger. Barn-pedagog kommunikation kan utgöra en så kallad närmaste 
utvecklingszon där lärandet sker. Vygotskij menade att barn-pedagog 
kommunikation kan leda till en snabbare inlärningsprocess hos barnen. Barnen kan 
lära av pedagogen. Dessa inlärningsprocesser sker bland annat när pedagoger 
ingriper i barnens konfliktlösning (Porat, 2011).  
Vygotskij menade att barnet är beroende av stöd och hjälp för att lära sig att erövra 
världen med hjälp av en vuxen, den så kallade ”mer kompetenta kamraten”(Säljö, 
2012). Det är viktigt att pedagoger är bra förebilder för barn, genom att lyssna och 
visa respekt för dem. Barnen lär sig hur de ska agera mot både andra barn och vuxna 
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vid exempelvis konflikthantering. Att förskollärare samspelar med barnen gör 
lärandet mer meningsfullt (Arnér & Tellgren, 2006).  

 Begreppsdefinitioner 
De centrala begrepp som vi kommer att använda oss av är konflikt, konflikthantering 
och konflikthanteringsstrategier.  
Konflikt 
Ordet konflikt kommer från latinets conflictus vilket innebär sammanstötning, 
motsättning, en kamp mellan olika krafter. Definitionen av begreppet konflikt är 
”Konflikt är ett spänningstillstånd mellan en individ och den grupp han tillhör och 
med en störning i kommunikationsmöjligheterna som följd.” (Smith, 2001, s.15). 
Begreppet konflikt kan ha olika betydelse beroende på vad varje människa har för 
attityder till och uppfattning om var gränsen dras mellan icke konflikt och konflikt 
(Smith, 2001).  Konflikt sker när parters mål eller värderingar skiljer sig åt och 
negativa känslor uppstår mellan dem, men kan också handla om något icke-materiellt 
(Utas Carlsson, 2001). 
Konflikthantering 
Konflikthantering är en tillvägagångssätt för att kunna nå fram till en lösning för 
båda parter. Konflikthanteringen kan ske genom att samtala. De involverade 
beskriver utförligt det som de anser har gått fel för att sedan kompromissa och 
diskutera tills alla parter är nöjda (Edling, 1997). Vilket förhållningssätt till konflikter 
samt vilken människosyn pedagogen har, är av stor betydelse för hur en 
konflikthantering kan gå till (Smith, 2001). Konflikthantering med förskolebarn kan 
ta utgångspunkt i flera lärandestrategier såsom att sätta ord på barns känslor, hjälpa 
dem att hantera sin spänningsnivå eller upprördhet, erbjuda valmöjligheter samt 
lyssna på barns åsikter och behov (Gloeckler & Cassell, 2012). 
Konflikthanteringsstrategi 
Konflikthanteringsstrategier är lämpliga metoder för en pedagog att arbeta med vid 
en konflikthantering. Att ha en pedagogisk strategi kring konfliktarbetet, hjälper 
pedagogen att kunna strukturera sina tankar i arbetet med konflikter och 
konflikthantering (Hakvoort, 2010). 
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 Genomgång av litteratur och tidigare forskning 
2.3.1 Konflikter som en del av den sociala gemenskapen 
När människor interagerar, särskilt när de interagerar i tal, uppstår ofta diskussioner 
och oenigheter är oundvikliga. Konflikter mellan människor och inom människor är 
en del av vardagen, och i en sådan mening måste de betraktas som inneboende i 
människans villkor (Porat, 2011). 
Hakvoort (2010) beskriver att konflikter förekommer ständigt och allt mer i skolor 
idag, därför är det viktigt för skolor att ta tag i detta och lösa det på bästa sätt. Många 
pedagoger är osäkra på vilka konflikthanteringsstrategier som finns och pedagoger är 
osäkra på hur konflikterna ska lösas. Detta orsakar att flera konflikter i skolor 
uppstår. Därför är det viktigt med utbildning i konflikthantering till alla pedagoger 
eftersom det finns mycket mer kunskap och färdigheter som är viktiga och 
nödvändiga att kunna i samband med konflikthantering (Hakvoort, 2010). 
Johansson (2007) menar att de flesta människor upplever en konflikt som obehaglig. 
Vissa håller sina negativa känslor inom sig själva medan andra riktar sina negativa 
känslor mot motståndaren eller mot sina kollegor och vänner som ofta inte har med 
saken att göra. Vissa konflikter är små och lätta att hantera medan andra är svårare 
och har pågått länge. Det är mycket viktigt att de som berörs av konflikter är beredda 
att byta perspektiv samt att lära sig något nytt av dessa erfarenhet. Vi människor vill 
skapa goda relationer och utvidga kunskaperna om oss själva men det är inte alltid vi 
lyckas med att locka fram den viljan ur djupet hos oss och det är därför konflikter 
uppkommer (Johansson, 2007).  
Kolfjord (2009) skriver att konflikter i grunden handlar om känslor, känslan av 
orättvis behandling, att någon hindrar en annan att nå upp till sina mål eller att 
någon blivit personligt kränkt. Författaren skriver att vid konflikthantering är en 
mycket viktig utgångspunkt att olika situationer fordrar olika lösningar. Författaren 
nämner även att en konflikt består av flera olika element och dimensioner. Detta kan 
bland annat handla om vilka tankar, känslor och viljor som parternas attityd 
frambringar samt hur deras beteende under konflikten varit och om fysiskt våld har 
förekommit (Kolfjord, 2009). 
2.3.2 Konflikthantering i förskolan 
Ett av pedagogers mål kan vara att stödja upprörda förskolebarn att inte använda 
hela kroppen när de försvarar sig. Pedagogens uppgift blir då att hjälpa barn att hitta 
ett språk där de uttrycker sina känslor och framföra sina behov istället för att 
använda sig av våld som en lösning (Gloeckler & Cassell, 2012). 
Edman Ståhl (1999) menar att pedagoger ska hjälpa barn att lära sig nya och bättre 
beteenden. Det gör pedagoger bäst genom att visa barnen att de ibland gör eller säger 
tokiga saker som gör andra ledsna eller arga (Edman Ståhl, 1999). Pedagoger hjälper 
även barnen när de tar upp konflikter direkt när de händer. Pedagogen ska diskutera 
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och tillsammans med de inblandade barnen fördjupa sig i problemet, eftersom olösta 
konflikter och dolda känslor kan leda till våld mellan barnen. Pedagogen ska hjälpa 
barnen att kommunicera sina bekymmer istället för att ”sopa konflikten under 
mattan” (Edling, 1997, s. 68). Ocak (2010) menar att pedagoger kan stödja barn att 
hantera konflikter genom att pedagogen tillsammans med de inblandade barnen 
diskuterar vad problemet är, hur de mår och vad konsekvenserna blir för de olika 
lösningar som de kommer fram till (Ocak, 2010).   
Även Wahlström (1996) beskriver att en av pedagogernas skyldighet är att lyssna till 
vad barnen säger. Författaren menar att lyssnandet är att kunna ta del av barnens alla 
språk bland annat ansiktsuttryck, kroppsspråk, ögonkontakt och röstläge framför allt 
under konflikthantering. Genom att pedagoger lyssnar på vad barn säger vid 
konflikthantering låter de barnen visa sina känslor kring det som har hänt. Utas 
Carlsson (2007) skriver även om att lyssnandet är viktigt för barns utveckling och 
välmående. Författaren menar att de pedagoger som hjälper barn hantera konflikter 
och situationer med tvång kan skapa fruktan och aggression hos dessa barn. Barns 
identitet ska inte förnekas eftersom det orsakar en fientlig relation mellan barnet och 
pedagogen. Barn har sin pedagog som förebild vilket skapar effektivitet för inlärning. 
Barn blir påverkade av pedagoger därför ska pedagoger visa sina positiva egenskaper, 
för att öka trygghet och skapa förändring i barnens negativa beteende (Utas Carlsson, 
2001).  
I likhet med Utas Carlsson (2001) skriver Brendtro (2006) i sin studie om Urie 
Bronfenbrenner som studerade beteendet hos barn i deras naturliga omgivning, 
bland annat familj, skola, kamratgrupp och övrig gemenskap. Bronfenbrenners mest 
grundläggande uppfattning är att ju mer pedagoger skapar förtroendefulla relationer 
med barn desto mer skapas det en positiv kraft i deras utveckling. Med det menar 
Bronfenbrenner att varje barn behöver minst en vuxen som det har bra relation till. 
Brendtro (2006) skriver även att Bronfenbrenner nämner att barn inte kan trivas och 
nå sina fulla potential utan en tillhörighet och en stark bindning till en vuxen. En 
positiv uppväxt kräver vårdande målsmän, stödjande pedagoger och positiva 
kamrater. Brendtro (2006) kom i sin forskning bland annat fram till att det är viktigt 
att involvera vuxna och pedagoger direkt i barnens livsutrymme. 
Gloeckler och Cassell (2012) skriver i sin studie att konflikthantering med 
förskolebarn är en process som engagerar pedagoger och barn att det är viktigt att 
tänka på vad som inträffat och hur det kan lösas. Konflikthantering med förskolebarn 
behöver ta hänsyn till flera pedagogiska strategier såsom: sätta ord på barns känslor, 
hjälpa dem att hantera sin ilska, erbjuda valmöjligheter och lyssna på barns åsikter 
och behov. Författarna skriver även att det är viktigt för en pedagog att se på 
konflikten som ett undervisningstillfälle, snarare än att fylla ett barn med skuld. 
Eftersom pedagogen, som inte har bevittnat hela problemet, ska fråga barnen om 
situationen och försöka komma på en lösning utan att döma någon, blir pedagogens 
plan att ställa öppna frågor, inte bara för att förstå problemet från barnens 
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perspektiv, utan även för att kunna uppnå en bra lösning som gör alla inblandade 
nöjda (Gloeckler & Cassell, 2012). 
Vid konflikthantering menar Smith (2001) att det är mycket viktigt att pedagogen 
medvetet reflekterar över sitt eget förhållningssätt. I konfliktsituationer är det viktigt 
att pedagogens förhållningsätt är flexibelt samt anpassas till dem som är inblandade i 
konflikten. Det är mycket viktigt att alla inblandade får möjlighet att komma till tals 
samt att ingen upplevelse anses vara fel (Smith, 2001).   
I likhet med Smith (2001) skriver Höistad (2001) att pedagogen ska visa att barnet är 
älskat trots att det gör fel. Pedagogen behöver förklara för barnet vad det är som gör 
oss arga. Genom detta lär sig barnet empati och får reaktioner på sitt beteende samt 
får redskap för att förändra ett uppförande som gör andra illa.  Höistad (2001) 
skriver att om barnet känner skuld över att den har gjort någon illa, kan det gottgöra 
sina handlingar genom att inte göra om det. Barnet kan också göra något för att 
lindra smärtan hos det barn som det gjort illa.  Författaren menar att mindre barn 
ofta brukar säga förlåt vilket inte räcker och detta behöver sammankopplas med 
något som verkligen visar att barnet ångrar sig. På detta sätt kan pedagogen fråga 
barnet: på vilken sätt kan du göra förlåt, vilket visar att ordet förlåt är 
sammankopplat med en handling och inte är bara ett ord. Höistad (2001) betonar 
även att pedagoger ska vara försiktiga med det som de säger till barnen samt vilka 
signaler de skickar till dem genom sitt kroppsspråk. Författaren skriver att 
överbeskyddande av ett barn kan leda till att barnets egen kraft och förmåga att 
hantera problem som uppstår i vardagen minskar. Barnet blir osäkert på hur 
konflikter ska lösas samt hur det ska stå på egna ben. Det kan känna sig hotat och 
vara rädd i förskolan och senare i skolan då det uppstår konflikter, eftersom 
redskapen för konflikthantering fattas. Författaren menar att det är mycket viktigt för 
pedagoger att uppmana barn att försvara sig själva genom att säga ifrån samt stå upp 
för sig själva och aldrig acceptera en orättvisa (Höistad, 2001). 
Ashby och Hewett (2012) visar i sin forskning att konflikter mellan små barn oftast 
handlar om att de vill ha likadana leksaker på förskolan. Det är mycket viktigt att 
barn på förskolan har vänner att kunna leka med, eftersom det utvecklar sociala 
förmågor. Genom att barn får samarbeta med andra barn samt får lösa konflikter 
själva, utvecklas de och lär sig hur man gör. Författarna skriver att det är avgörande 
för barns utveckling och lärande att ha socialt samspel med de andra barnen i 
verksamheten. Barn som klarar av att sköta konflikter på ett positivt sätt har även 
lättare att skapa goda vänskapsrelationer med sina kamrater i framtiden (Ashby & 
Hewett, 2012).  
I likhet med Ashby och Hewett (2012) skriver Broadhead (2009) i sin forskning att 
pedagoger på förskolan behöver förstå hur kamratrelationer fungerar samt själva var 
experter på det, för att kunna underlätta lärandet på förskolan. Det är en grund för 
social gemenskap som bygger upp barnens färdigheter, vilket leder till gemensamt 
lärande och skapar möjligheter för vänskapsrelationer. Författaren skriver vidare att 
det krävs ett underlättande pedagogiskt klimat för att kunna skapa och bevara en rik 
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lärande miljö på förskolan. Det krävs även en tydlig förståelse bland annat av att se 
barnet som det kompetenta barnet som kan ta kontroll över sitt agerande, lösa sina 
svårigheter och som kan samarbeta med sina kamrater. De barn som får tillgång till 
en rik miljö och skickliga pedagoger på förskolan får de bästa möjligheterna för att 
utveckla sin sociala samhörighet (Broadhead, 2009).  
Johansson och Johansson (2003) menar att det i pedagogernas uppgift ligger att de 
ska lära och fostra barnen till sociala gruppmedlemmar. Pedagogerna ska bland 
annat försöka få barn att förstå den andres känslor och att uppleva liknande känslor 
som den som är utsatt. Pedagoger ska även lära barn att vara hänsynsfulla 
människor, då de använder sig av olika strategier att lära barn utveckla moral genom 
att införa regler i många olika situationer, bland annat konflikthantering (Johansson 
& Johansson, 2003).  
Det barn lär sig av konflikthantering är bland annat att respektera sig själva och 
andra, sätta ord på sina känslor, lyssna på sig själva och andra, lära sig uttrycka sina 
känslor på ett sätt som inte skadar någon, komma överens om att man inte alltid 
behöver tycka lika samt att avgöra vad som är rätt och fel (Lind, 2001). 
2.3.3 Olika strategier för konflikthantering 
Enligt Hakvoort (2010) har användandet av olika konflikthanteringsstrategier under 
de senaste åren ökat i skolan, därför har det blivit svårare för pedagoger att välja ut 
vilken konflikthanteringsstrategi som är den lämpligaste strategin att arbeta med.  
Hakvoort (2010) beskriver en pedagogisk strategi, en så kallad konfliktspyramid, 
gjord av Richard Cohen, vilken hjälper pedagogen att kunna strukturera sina tankar i 
arbetet med konflikter och konflikthantering. Pyramiden består av fyra nivåer, som 
beskriver en strukturerad plan för att stödja pedagogen i sitt arbete inom 
konflikthantering i skolan och förskolan. 
Nivå ett handlar om att pedagogen ska ha en öppenhet som gör det lättare att hantera 
konflikter direkt när de uppstår och även att förhindra våldsamma situationer att 
uppkomma. Nivå två förklarar att de konflikter som pedagoger inte tar tag i och löser 
dem redan när de uppstår, sällan löser sig av sig själva. De olösta konflikterna dyker 
upp om och om igen och blir större, vilket leder till att ingen utveckling sker bland 
individerna. Nivå två nämner även olika strategier som fokuserar på 
kommunikationer mellan pedagoger och elever (Hakvoort, 2010).  
Nivå tre handlar om att vissa konflikter behöver en tredje part för att kunna lösas. 
Det kan bero på att parterna i en konflikt har svårare att kompromissa och 
kommunicera fram en lösning i högre grad än vad andra har. Därför behöver de hjälp 
av en så kallad medlare, alltså en tredje part för att kunna kommunicera på ett bättre 
sätt. Nivå fyra handlar om att hantera konflikter när de förändras och olämpliga och 
våldsamma beteenden förekommer. I sådana situationer måste en vuxen ingripa och 
stoppa dessa beteenden, eftersom det är då möjligheterna till utveckling inom sociala 
interaktioner och lärande inte sker (Hakvoort, 2010). Giraffspråket som Hakvoort 
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(2010) nämner i nivå två i konfliktspyramiden beskriver även Smith (2001). 
Giraffspråket är ett språk som kommer från hjärtat där de inblandade använder sin 
empati istället för ett språk från huvudet med intellektuella och resonerande 
förklaringar (Smith 2001).  
Smith (2001) berättar att Giraffspråket är en kommunikationsmodell som tyder på 
ett förhållningssätt som underlättar dialog. Den bygger på utveckling av 
självständighet hos individen och skapar ömsesidighet i relationer individer emellan. 
Det är en modell som hanterar konflikter med respekt för både egna och andras 
behov. Vid konflikthantering är det väldigt viktigt att barnen får möjligheten att 
reflektera över sitt eget förhållningssätt, hur de tänker, vad de känner samt vad de vill 
ha för en lösning. Alla inblandade behöver komma till tals samt att pedagogen ska ha 
i tanken att ingen upplevelse är fel. Det finns fyra steg i kommunikationsmodellen 
som förklarar vad pedagogerna behöver fråga barn, för att visa att de lyssnar. De fyra 
stegen är vad barnet ser och hör, vad det känner, vad det behöver samt vad det har 
för önskemål för att kunna bli sams igen (Smith, 2001). 
Smiths (2001) konflikthanteringsstrategier hör ihop med Utas Carlssons (2001) 
strategi. Båda författarna skriver att en pedagog ska hantera konflikterna med ett 
trevligt beteende och ett förhållningssätt till barnen som leder till att en dialog mellan 
dem kommer till stånd och skapar trygghet att komma fram till en lösning.  
I likhet med vad Utas Carlsson (2001) och Smith (2001) skriver, nämner även Åhs 
(2000) att förskollärare behöver ta reda på vad som faktiskt har hänt på ett icke-
dömande sätt. De ska vara intresserade och inte anklaga barnen. På det sättet blir det 
lättare för barnen att öppna sig och börja prata om det som har hänt (Åhs, 2000). 
I enlighet med nivå två i konfliktspyramiden, som Hakvoort (2010) skriver om, 
benämner även Johansson & Johansson (2003) kompissamtal som en strategi för 
konflikthantering. Kompissamtalet ger barn en strategi för att lösa konflikter med ord 
istället för med tystnad eller våld, det förebygger mobbning, ger övning i att lyssna 
och visar en moraluppfattning som inte lägger vikt vid straff och skuld utan betonar 
det positiva i att ta ansvar för sina handlingar. Syftet med samtalet är att barn ska 
utveckla förmågan att ta ansvar för och hantera konflikter positivt. Pedagogerna visar 
detta genom att uppmuntra dem att tänka efter själva.  
Strategin går ut på att barn ska berätta, pedagogens roll är att fråga om hur den som 
är utsatt känner det och om de vill lösa det som hände nu eller senare. Det är ett sätt 
att ge barnen valmöjligheter där de inom vissa ramar kan fatta beslut själva. Barnen 
kan då uttrycka sina känslor och sätta ord på sina upplevelser. Kompissamtalet utgår 
även ifrån att man inte får skada andra, varken fysiskt eller psykiskt. 
Porat (2011) har kommit fram till att samtalet utgör den mest frekventa hjälpen för 
pedagogen för att ingripa i barnens konfliktlösning. Enligt det sociokulturella 
tillvägagångssättet som författaren beskriver, utgör konversationen mellan barn och 
pedagog, liksom klargörande-medlingssamtal den närmaste utvecklingszonen där 
lärandet sker. 
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Porat (2011) har en struktur för det förtydligande och medlande samtalet som har tre 
delar som upprepas i varje samtal efter en konflikt. Första delen är öppningsdelen av 
samtalet, där pedagogen ägnar sig åt att få de inblandade barnen att fokusera på 
samtalet i sig. Efter en konflikt har barnen vanligtvis drabbats av en emotionell 
upprördhet. Det är viktigt i första hand att hjälpa barnen lugna ner sig och mildra 
deras känslor. Den andra delen av samtalet sker i gestalten när alla parter är 
fokuserade. Pedagogen avstår från att uttrycka sin åsikt, fördela skulden eller döma 
någon, utan försöker istället vara neutral. Pedagogen ska lyssna till var och en av 
parterna, vilket skapar en möjlighet för varje part att uttrycka sina känslor och även 
att återuppleva händelsen. De inblandade barnen skapar då förmåga att förstå andra 
och utvecklar empati och förhandlingsförmåga. Sist föreslår alla närvarande olika 
alternativ, pedagogen förklarar för- och nackdelar med förslagen för barnen, sedan 
kommer barnen själva överens om en lösning. Den tredje och sista delen av samtalet 
fokuserar man på strävan efter att nå en överenskommelse (Porat, 2011).  
I likhet med Porat (2011) och Hakvoort (2010) skriver även Kolfjord (2009) och Lind 
(2001) om medling som strategi vid konflikthantering. Medling enligt författarna är 
en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i en 
konflikt att själva komma fram till en ömsesidigt acceptabel överenskommelse. Båda 
parterna ska vara nöjda med lösningen och ha något att vinna på den. Lind (2001) 
beskriver medling som en strategi som tar hänsyn till både fakta och känslor. De 
personer som medverkar i en medlingsprocess löser inte endast sina egna aktuella 
konflikter, utan lär sig också att hantera framtida konflikter på ett mer konstruktivt 
sätt. Genom medling lär sig barnen bland annat att lyssna, att veta vad känslor är, att 
skilja på fakta och känslor, att uttrycka sina känslor på ett sätt som inte skadar någon, 
att vara arg utan att slå sönder något, att respektera sig själv och andra, att leva med 
människor som är olika dem själva och att komma överens samt förstå att man inte 
alltid behöver tycka lika. 

3 Metod oh data 
 Forskningsmetod och forskningsdesign 

I undersökningen används en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 
forskningsmetoden som vi har valt innebär att vikten läggs vid ord och inte 
kvantifiering under insamling och analys av data. Fokus ligger mest på hur individen 
uppfattar och tolkar sin sociala vardag. Utgångspunkten i den kvalitativa metoden är 
att få fatt i deltagarnas perspektiv på det som de uppfattar som viktigt och 
betydelsefullt (Bryman, 2014). 
Vi har använt kvalitativa ostrukturerade forskningsintervjuer. Det är en relevant 
metod för vår undersökning eftersom intresset är riktat mot den intervjuades 
synpunkter samt att undersökningens fokus kan anpassas efter de frågor som kan 
dyka upp under intervjuns gång (Bryman, 2014).  
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Analysen är grundad i det sociokulturella perspektivet som används för att kunna 
sortera och analysera vårt resultat av datainsamlingen. Våra tolkningar handlar om 
socialt samspel, kommunikation och relationer.  

 Urval och Genomförande 
Vi genomfört enskilda intervjuer med förskollärare. Vi valde att intervjua dem 
eftersom vi anser att vi kan få fram tydliga svar på våra frågor och funderingar. Ifall vi 
valt att bara observera skulle vi inte i grunden kunnat förstå hur pedagogerna 
beskriver. Genom att intervjua dem har vi fått mer förståelse för deras enskilda 
perspektiv. Om vi däremot utförde observationer skulle vi dra slutsatser endast 
utifrån det vi såg.  
Var och en av oss har intervjuat fyra pedagoger på vår fältförskola. Sammanlagt åtta 
pedagoger har deltagit i intervjuer, tre av dem är utbildade barnskötare och fem är 
legitimerade förskollärare. Vi gjorde intervjufrågor till pedagoger rörande 
konflikthantering. Vi skickade i förväg intervjufrågorna till de pedagoger som deltog i 
studien. Intervjufrågorna finns i Bilaga 1.  
Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner. Sedan transkriberade vi och 
diskuterade innehållet i materialet tillsammans. Slutligen har vi sammanfattat samt 
delgivit vår analys i resultatet. Vi valde att spela in intervjuerna eftersom vi på det 
sättet minskade risken att missa viktiga detaljer och minimera risken för 
missförstånd. 
Med hjälp av transkriptionerna kunde vi analysera med hjälp av vår teori. Svaren från 
pedagogerna som var intressanta för att belysa resultatet av studien valde vi att 
citera. Under resultat och analys delen har vi sorterat och tematiserat resultatet 
under 3 rubriker. 
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 Tillförlitlighet 
För att öka tillförlitligheten var vi noggranna med att läsa och välja en teori som 
passade in i det ämnet vi undersöker. På så sätt kunde vi med hjälp av de kunskaper 
vi fått från litteraturen och tidigare forskning utforma relevanta intervjufrågor för att 
nå vårt syfte.  
Trovärdighet handlar om hur forskaren har tolkat de insamlade datamaterialen 
(Bryman, 2014). I vår undersökning har vi valt att intervjua utbildade pedagoger 
eftersom de har större och djupare insikt kring konflikthantering. De kan besvara 
frågorna utifrån olika perspektiv. Vi valde åtta pedagoger eftersom varje pedagog har 
enskilda erfarenheter och vi valde att ta del av så många åsikter och erfarenheter som 
möjligt. Intervjuerna genomfördes i två olika förskolor eftersom vi ville ta del av olika 
arbetssätt från olika verksamheter. Vi valde att intervjua pedagoger från olika 
avdelningar för att kunna ta del av och jämföra deras synsätt. De pedagoger som blev 
intervjuade skiljer sig åt i ålder och individuella arbetserfarenheter, vilket ger en 
större insyn och flera uppfattningar ifrån olika pedagoger. Mobiltelefoner användes 
för att spela in intervjuer, svaren transkriberades sedan ordagrant för att kunna 
analyseras.  

 Forskningsetiskt resonemang 
När det gäller intervjuerna har vi använt oss av de forskningsetiska reglerna nedan 
som Vetenskapsrådet (2011) beskriver.  
Informationskravet: vi har informerat deltagande om själva syftet med studien. Vi 
skrev ett missivbrev som sedan delades ut till pedagoger. Via missivbrevet 
informerade vi dem om vår undersöknings innehåll, namn och kontaktuppgifter till 
oss etc. 
Samtyckeskravet: vi har informerat deltagarna att det är frivilligt att delta i 
undersökningen samt att de kan avbryta sin medverkan när som helst utan negativa 
följder. Vi har även informerat dem att all data som spelades in ska raderas efter 
användningen. Konfidentialitetskravet: vi har meddelat till deltagarna att vi är 
ansvariga för all data samt att resultatet icke ska publiceras utan endast användas till 
vår studie. Alla enskilda personer är anonyma, all data ska användas bara i vårt 
studiesammanhang och känsliga angivelser ska inte spridas till allmänheten. 
Nyttjandekravet: deltagarna informerades om att det färdiga arbetet kommer att 
publiceras på Diva och att de vid intresse kan ta del av undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2011). Missivbrev finns i Bilaga 2. 
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4 Resultat och analys 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur pedagoger på två förskolor definierar 
konflikter samt hur de ser på sitt arbete med konflikter och hantering av konflikter mellan 
barnen. I detta avsnitt kommer både resultat och analys av vår undersökning att redovisas. 
Vi har tematiserat materialet under tre rubriker. Kommunikation, inlevelse och empati 
samt den nyttiga konflikten. 

 Kommunikation 
Deltagarna berättar om sitt förhållningssätt vid konflikthantering, där majoriteten av 
deltagarna benämner kommunikation som en viktig del under en konflikthantering. 
Samtliga pedagoger lägger vikt vid kommunikation, ögonkontakt, röstläget samt 
lyssnandet vid konflikthantering mellan barnen. Pedagogernas val av strategi beror 
på vad för slags konflikt det handlar om. Pedagogerna är också uppmärksamma på 
om barnen behöver lugnande ord eller om de bara behöver vara tydliga. En pedagog 
berättar att hen pratar lugnt med barnen, pratar inte över huvudet på dem utan sätter 
sig på knä och har ögon-kontakt med dem. Hen berättar även att barn får vara arga 
och leva ut sin ilska medan de försöker lugna ner barnen och tillsammans hitta fram 
till en lösning, och säger: 

Jag brukar ta reda på varför de bråkar, genom att samtala med dem. Viktigt att jag som vuxen 
sätter mig ner så att jag kommer till barnets nivå och att vi har bra ögonkontakt, så att vi kan 
lösa konflikten tillsammans. Just nu jobbar vi med husmodellen, som innebär en observation av 
olika rum, rum i rummet, hörn, vilka aktiviteter finns just där och varför uppstår konflikter. 
Viktigt att man ändrar inne miljön för att barnen ska ha bättre möjligheter för lek och bra 
samarbete. 

En annan pedagog säger: 
Att prata med barnet och diskutera fram en lösning tillsammans. Jag försöker prata lugnt med 
barnen, jag pratar inte över huvudet på dem utan jag sätter mig på knäna och har ögon kontakt 
med dem. Barnet får vara arga och ta ut sin ilska medan jag försöker lugna det barnet och hitta 
tillsammans på en lösning. 

Dessa pedagoger pratar lugnt, har ögonkontakt, kommunicerar med barnen samt 
pratar inte över huvudet på dem. Detta förstår vi som att pedagogen skapar en positiv 
pedagog-barn relation under en konflikthantering. Pedagogen hjälper barnen skapa 
kamratrelationer, kommunicera och reda ut konflikter. Hen strävar efter att inte 
prata över huvudet på barnen samt att vara tillgängliga med alla sina sinnen och 
lyssna till barnens behov. Wahlström (1996) och Broadhead (2009) skriver att 
pedagogernas skyldighet och ansvar är att lyssna till vad barn säger. Pedagogen är 
ansvarig för att barn ska få tillgång till en rik miljö och kunna utveckla sin sociala 
samhörighet.  
En annan pedagog berättar att hen diskuterar med barnen om deras känslor och hur 
de kan lösa konflikten på bästa sättet så att det ska kännas bra för båda parter. Detta 
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gör hen genom att kommunicera med barnen vad som har hänt, sätta ord på deras 
känslor och att komma på en lösning tillsammans. Pedagogens fokus ligger på 
barnens känslor och uppmuntran till positiva handlingar och ord. En annan av 
pedagogerna använder sig av Tilda is och Solboken som handlar om is- och soltankar 
och känslor som grund i arbetet med konflikter mellan barnen, och säger: 

Om det gäller en konflikt mellan två barn så är det viktigt att jag som pedagog lyssnar in vad båda 
barnen säger, gärna enskilt med båda, sedan pratar vi tillsammans och försöker reda ut det som 
hänt. Vi pratar om hur det känns för båda barnen och kring vad man skulle ha kunnat göra istället 
och vad man kan göra nu för att det ska kännas bra för båda barnen. Vi arbetar med Stopp- 
metoden där barnen får ett verktyg att kunna säga ifrån om något som inte känns bra eller är fel. 
Vi läser kompisböckerna och diskuterar tillsammans kring de olika frågorna som boken tar upp. 
Vi pratar om hur man är en bra kamrat. Fokuserar på det positiva och uppmuntrar positiva 
handlingar och ord.  

Detta förstår vi som att pedagogen ser det som viktigt att lyssna till barnen; att 
barnens känslor får ta stort utrymme när det händer något, vilket i sin tur gör att 
barnen öppnar sig och kan kommunicera kring varför en situation blev som den blev. 
När pedagogen visar uppmärksamhet och uppmuntrar barnen till positiva handlingar 
skapas det trygghet hos dem. Hakvoort (2010) skriver att vuxen- och barnrelationen 
är av stor vikt för att barnen ska utvecklas positivt i sitt tänkande och agerande. När 
pedagoger löser konflikter genom kommunikation och fokuserar på barnens känslor 
identifieras då deras sätt att lösa konflikten med den strategi som kallas för 
Giraffspråket.  
Giraffspråket handlar om att en pedagog ska hantera konflikter genom att lyssna 
empatiskt och skapa goda känslor mot barnen som bygger på en dialog mellan dem 
och skapar trygghet för att komma fram till en lösning (Smith, 2001 & Hakvoort 
2010). När deltagarna löser konflikter med fokus på barnens känslor med hjälp av 
Giraffspråket urskiljas det med medlingsprocessen (Lind, 2001, Kolfjord, 2009) och 
konfliktspyramiden (Hakvoort, 2010).  
En av pedagogerna berättar att: 

Det är viktig att jag som pedagog alltid är tillgänglig bland barnen, på det sättet kan jag minska 
antal konflikter bland dem. Jag kan även lösa konflikter då dem händer innan de blir större.  

Detta tolkar vi som att pedagogen alltid är tillhands då konflikter uppstår. På det 
sättet minskar de negativa klimat i barngruppen som leder till större konflikter. Hen 
vill alltid vara tillgänglig som pedagog för att skapa trygghet hos barnen och även att 
lösa konflikter direkt när de händer. Samtliga pedagoger anser att barnen har behov 
av att uttrycka sina känslor för att de ska må bra. Ur ett sociokulturellt perspektiv har 
kommunikation mellan vuxna och barn stor betydelse för barns utveckling och 
lärande samt för hur barn förhåller sig till konflikter och hur de löser dem. Edling 
(1997) hävdar att det är viktigt att ta upp konflikter direkt när de händer. Pedagogen 
ska hjälpa barn att kommunicera kring sina bekymmer istället för att ”sopa 
konflikten under mattan” (Edling, 1997, s. 68).  
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 Inlevelse och empati 
Samtliga pedagoger berättar om att de försöker kommunicera med barnen med hjälp 
av empati och känslor, och tillsammans hitta på en lösning till konflikten.  
Samtliga pedagoger strävar efter att få barnen att leva sig in i andras situation och 
försöka hitta olika strategier för att de ska kunna lösa konflikter själva. När 
pedagoger kommunicerar med barnen med hjälp av empati identifieras då deras sätt 
att lösa konflikten med den strategi som kallas för kompissamtal.  
Kompissamtalet lägger också en del fokus på kommunikation mellan pedagog och 
barn samt barn emellan så som den tidigare benämnda strategin ”Giraffspråket”.  
Detta kan jämföras med kompissamtalet som ger barn en strategi att lösa konflikter 
med ord istället för tystnad eller våld. Därför är det viktigt för pedagoger att skapa en 
förståelse hos barnen hur de kan lösa en konflikt där både parter kan komma överens 
och hitta en bra lösning som får dem att må bra (Johansson & Johansson, 2003). När 
deltagarna hjälper barnen att hitta en bara lösning till konflikten med hjälp av 
kompissamtal kan det förstås som en medlingsprocess (Porat, 2011, Kolfjord, 2009). 
En av pedagogerna berättar att: 

Jag tycker det är viktigt att som en vuxen visa att i arbetslaget, om det händer en konflikt, att 
kunna visa för barnen hur man hanterar och löser den, att man kan tycka olika men att man ska 
bete sig schyst mot varandra… Att man ska vara en bra förebild. 

Detta tolkar vi som att pedagogen menar att hen kan lära barnen att lösa konflikter 
genom sitt sätt att lösa konflikter i arbetslaget. Pedagogen menar att barnen lär sig 
genom observation av pedagogers förhållningssätt mot varandra. En pedagog ska 
därför vara uppmärksam på sitt förhållningssätt framför barnen, eftersom ett barn 
ser upp till sin pedagog, lär sig av den och gör som den gör. Detta kan jämföras med 
Utas Carlsson (2001) som skriver om att barnet har sin pedagog som förebild vilket 
skapar effektivhet för dess inlärning, därför ska vi vuxna enligt Höistad (2001) vara 
försiktiga med det vi säger till barnen samt vilka signaler vi skickar till dem genom 
kroppsspråk.  
En annan pedagog berättar att: 

Jag försöker att alltid börja med att lyssna på alla som är inblandade så alla får berätta hur de 
upplever vad som har hänt och varför, genom att vara lyhörd och inte lägga skulden på någon utan 
trösta och förklara konsekvenser och hur de kunde har gjort istället. Det är viktigt att alla barn blir 
respekterade för det de är, inte för det de har gjort. Sen är det viktigt att lära sig hur det fungerar i 
livet, att man möts av olika hinder i livet som kan skapa konflikter men att det viktigaste är lära 
sig att alla är lika värda och alla har samma rättigheter. Alla människors lika värde.   

Detta tolkar vi som att pedagogen är medveten om att det är viktigt att reflektera över 
sig själv och sina förhållningssätt vid konflikthantering. Alla pedagoger är olika 
individer och det de har i sin egen ryggsäck påverkar deras agerande vid 
konflikthantering, som till exempel att vara hård som person kan ha en negativ 
påverkan på hur de hanterar konflikter. Detta kan även uppfattas som att pedagoger 
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menar att det är viktigt att en pedagog inte ska döma någon vid konflikthanteringen. 
En pedagog ska på ett icke-dömande sätt lösa konflikten mellan barnen genom att 
lyssna på dem och hjälpa dem att komma på en bra lösning som gör alla barnen nöjda 
(Gloeckler och Cassell, 2012 & Åhs, 2000)  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man säga att på det sätt som pedagogen agerar 
vid konflikthantering kommer barn att lära sig att agera och alltså göra på samma 
sätt som närvarande pedagog. Säljö (2012) betonar barnets beroende att lära sig med 
stöd och hjälp av en vuxen, vilken kan kallas ”den mer kompetenta kamraten”. Säljö 
(2012) menar även att barn lär sig genom samspelet med vuxna därför ska pedagogen 
ha fokus på sitt agerande vid konflikthantering eftersom barn ser på sin pedagog som 
förebild. 
Det som majoriteten av pedagogerna har svarat är att det inte är viktigt för dem att 
barn säger förlåt till varandra efter en konflikthantering utan att göra förlåt. Det kan 
vara viktigare samt är grunden till att bygga en respektfull relation med varandra. 
En av pedagogerna säger att: 

En förlåt betyder inte alltid att de har förstått innebörden av det som har hänt så att jag tycker 
det viktigaste är att de visar varandra respekt och kan bli vänner igen. Förlåt kan också komma 
en stund senare det behöver inte komma i stunden när allting hände. 

En annan pedagog säger att: 
Både ja och nej. Jag personligen försöker trycka på det att du inte kan sparka en kompis och säga 
förlåt och tro att allting blir bra. För att då blir förlåt ett ord som ofta inte har någon innebörd med 
det. Sedan är det viktigt att man ber om ursäkt men det behöver inte vara genom ordet förlåt utan 
ofta så kan det vara till exempel ”nu blev din kompis ledsen, hur vi kan få kompisen glad igen”. 
Bakom ordet förlåt finns det inga känslor och det är känslor som vi vill åt. 

Detta tolkar vi som att när barn säger förlåt betyder det inte alltid att de förstår 
innebörden av det som har hänt. Pedagogen vill att barn ska lära sig respektera 
varandra genom att gottgöra den som de har sårat eller gjort illa. Pedagogen vill att 
barnen ska förstå vad det är de har gjort fel och hur de kan bli vänner igen utan att bli 
påtvingade att säga förlåt.  
Detta kan jämföras med det Höistad (2001) skriver att pedagogen behöver ge barnet 
budskapet om vad det exakt är som gör pedagoger arga. Genom detta lär sig barnet 
empati och får reaktioner på sitt beteende samt får redskap för att förändra ett 
uppförande. Genom att barnet visar ånger i handling kring det hen gjorde får 
pedagogen förståelse kring att barnet har lärt sig att få känna empati för andra.  
Samtliga pedagoger har även uttryckt vikten av att tillsammans med barnen diskutera 
kring hur de kan lösa konflikten med goda handlingar istället för att använda ordet 
förlåt. Pedagogerna mål är att nå fram till barnens känslor och att känna empati mot 
varandra. Höistad (2001) skriver att om barnet känner skuld över att den har gjort 
någon illa, kan den gottgöra sina handlingar genom att inte göra om det. Författaren 
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skriver även att mindre barn ofta har ett svar på vad de ska göra om de har gjort 
någon illa. Detta är att de ofta brukar säga förlåt vilket inte räcker och detta behöver 
vara sammankopplat med något som verkligen visar att hen ångrar sig.  Detta kan 
göras genom att pedagogen frågar barnet på vilken sätt kan du göra förlåt? 
Pedagogen kan då koppla ordet förlåt till en positiv handling som barnet kan göra 
(Höistad, 2001).  
Att arbeta förebyggande kring konflikter har framkommit som viktigt genom att alla 
pedagogerna ser det viktigt för barnens välmående och trygghet på förskolan. Bland 
annat framkom att det är viktigt att man ska vara en tillgänglig pedagog, göra barnen 
medvetna kring hur man är en bra kompis, lära barnen reglerna och att stärka 
barnens självkänsla. En av pedagogerna säger: 

[…] Det gör man hela tiden. Genom till exempel böcker kan vi bearbeta hur och vad som sker och 
hitta olika sätt och sedan lära barnen hur man är mot varandra och hur man är mot djur. 
[…] Det är inte så att vi riktar in oss på konflikter utan det man vill är att man ska få ett bra klimat 
i gruppen. Att vi arbetar mycket med samarbetsövningar att man arbetar med att bygga upp en 
positiv känsla att alla känner sig delaktiga och att alla känner sig välkomna och det i sin tur blir 
förebyggande kring konflikthantering … 

En annan pedagog berättar att: 
Vi försöker att lära barnen genom leken vilka regler som gäller i förskolan och hur de ska vara mot varandra. 

Pedagogerna nämner vikten av att lära barnen hur man är mot varandra och vikten 
av barngruppens välmående. Detta förstår vi som att starka kamratrelationer skapas 
när pedagogen hjälper barn att tycka om varandra och visar hur man ska vara mot 
varandra, vilket i sin tur ger ett positivt klimat i barngruppen och konflikter minskar. 
Pedagogerna vill att barn även lär sig att samarbeta för att tillsammans få fram en 
lösning när en konflikt uppstår. Broadhead (2009) samt Ashby och Hewett (2012) 
skriver om barnens förhållningssätt till varandra. Författarna nämner bland annat att 
pedagogen ska se barnet som kompetent att ta kontroll över sitt agerande, att lösa 
sina svårigheter och som en individ som kan samarbeta med sina kamrater.  
Pedagogernas arbete riktar sig mot att skapa lärandesituationer i barngruppen som 
bygger och stärker vänskapsrelationer samt samarbete bland barnen. 
Broadhead (2009) och Ashby och Hewett (2012) skriver att vänskapsrelationer samt 
samarbete är grund till att konflikter minskar i barngruppen. Genom att barnen får 
samarbeta med andra barn samt får lösa konflikter själva, utvecklas de och lär. 

 Den nyttiga konflikten 
Utifrån svaren från deltagande pedagoger har det framkommit att majoriteten av 
dem är överens om att låta barnen lösa konflikter själva under översyn av en 
närvarande pedagog. Pedagogerna har bland annat uttryckt att barnen kan hjälpas 
och uppmuntras att hitta på egna strategier för hur de ska gå tillväga om konflikter 
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uppstår. Pedagogernas mål är att träna barnen inför skolan eftersom det är då de 
måste använda sig av egna förmågor och strategier för att lösa konflikter på egen 
hand.  
En av pedagogerna uttryckte följande:  

Det är alltid bra att en pedagog finns på plats, om konflikten är enkel så att de kan lösa den själva 
då kan jag stå och observera dem. Andra konflikter kräver att jag som pedagog ska blanda mig i 
för att hjälpa barnen att lösa dem.   

En annan pedagog uttryckte även att: 
 

Ja, i viss mån när de klarar av det så är det jättepositivt det är dit vi vill komma att de kan lösa de 
själva, i förskolan så är man fortfarande ganska liten och många har väldigt nära till sina känslor, 
så ofta behöver vi vara finnas nära de och stötta men de löser fortfarande…  

Detta förstår vi som att pedagogerna skapar en förståelse hos barnen hur de kan lösa 
en konflikt där båda parter kan komma överens och hitta en bra lösning. De anser 
även att det är viktigt att ett barn får en pedagogs stöd vid konflikthantering. När de 
stödjer barnen höjer de barnens självkänsla vid återuppstående konflikter.  
Pedagogernas berättelser kring konflikterna visar att de ser konflikter som 
nödvändiga redskap för barnens utveckling. De vill med andra ord hjälpa barn att 
hitta strategier för hur de kan försvara sig själva och deras mål är att få barnen att 
lösa konflikterna själva i framtiden. 
Ocak (2010) samt Höistad (2001) poängterar att pedagoger kan stödja barn att 
hantera konflikter genom att pedagogen tillsammans med de inblandade barnen 
diskuterar vad problemet är, hur de inblandade barnen mår och vad konsekvenserna 
blir för de olika lösningar som de kommer fram till. Det är även mycket viktigt att 
pedagoger lär barn att stå upp för sig själva och aldrig acceptera en orättvisa eftersom 
det viktigaste en människa har är just sitt människovärde (Ocak, 2010 och Höistad, 
2001). 
Majoriteten av pedagogerna i intervjun har uttryckt att barn lär sig mycket av 
konflikter.  De har svarat att barnen lär sig lösa konflikter själva, lär sig regler, 
samarbete, våga säga ifrån, får starkare självförtroende och självkontroll samt att 
känna empati och trygghet.  
En av pedagogerna uttryckte följande: 

Det är väldigt nyttigt för barn att få vara med i en konflikt det är ingenting man ska vara rädd för 
utan det är nått som tillhör det sociala samlivet att man ska kunna lära sig att samspela med andra 
och där ingår ju konflikter. I livet kan man inte endast se sin egen del utan man måste kunna lära 
sig och känna empati och se vad händer med en annan person om jag reagerar på det här sättet 
om jag börjar kasta saker runt omkring mig hur folk reagerar då.  
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En annan pedagog berättar att: 
Det viktigt att lära sig hur det fungerar i livet att man möts av olika hinder i livet som kan skapa 
konflikter men att det viktigaste är lära sig att alla är lika värda och alla har samma rättigheter. 

Vi kan se att alla pedagoger ser på konflikter mellan barnen som utvecklande och 
stärkande. De betraktar konflikter som ett lärandetillfälle för barnen istället för att 
vara rädda och försöka få barnen att undvika att hamna i en konflikt. Konflikter är, 
enligt dem, en del av det sociala livet där barn kan lära sig att skapa nya erfarenheter.  
Detta kan jämföras med Johansson (2007) skriver om att i sådana lärande tillfällen 
lär sig barnen att byta perspektiv, skapa goda relationer och samarbeta för att lösa 
återkommande konflikter. Pedagoger ska hjälpa barn att lära sig nya och bättre 
beteenden som till exempel att förstå andras känslor och utveckla moral (Edman 
Ståhl, 1999 & Johansson & Johansson, 2003).  
Pedagogernas uppfattning om vad barnen lär sig av konflikter är att konflikter anses 
vara positiva för barnens lärande och välmående. Därför anser pedagogerna att de 
inte ska uppleva en konflikt som någonting obehagligt utan se det mer som ett 
lärandetillfälle. Detta kan jämföras med Linds (2001) tanke om att barn genom 
konflikter lär sig att respektera sig själv och andra, sätta ord på sina känslor, lyssna 
på sig själva och andra, lära sig uttrycka sina känslor på ett sätt som inte skadar 
någon, komma överens om att man inte alltid behöver tycka lika samt bestämma vad 
som är rätt och fel.  
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5 Diskussion 
 Metoddiskussion 

Kvalitativa ostrukturerade forskningsintervjuerna var ett bra val eftersom de hjälpte 
oss att få fram pedagogers perspektiv kring olika upplevelser vid konflikthantering. Vi 
fick fram olika konflikthanteringsstrategier som de åtta pedagogerna i de två 
förskolorna använde sig av.  
Nackdelen med den utvalda metoden var att vi inte kunde ta del av pedagogernas 
arbetssätt medan de hanterar konflikter, eftersom vi bara tog del av deras berättelser. 
Intervjuerna hjälpte oss att förstå hur pedagogerna hanterar konflikter. Det vi anser 
kunnat göras bättre är att göra både observationer och intervjuer på pedagoger vid 
konflikthantering. Detta kan ge en bättre förståelse kring hur pedagoger agerar vid 
konflikthanteringen. I intervjuer tänker pedagoger fram svaren, medan deras 
spontana handlingar kommer fram i observationer.  
Litteraturstudien gav oss kunskap om olika konflikthanteringsstrategier för hur man 
löser upp en konflikt mellan barnen. Litteraturstudien hjälpte oss att kunna 
genomföra och koppla pedagogernas svar från resultatet till den litteratur som vi 
valde att använda oss av. 

 Resultatdiskussion 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på vilka strategier vid konflikthantering mellan 
barn som pedagoger i förskolan använder sig av. Pedagogerna förhållningssätt vid 
hantering av konflikter mellan barn i förskolan anses vara stödjande för barnen. 
Pedagogerna är inte konflikträdda däremot ser de på konflikter som ett 
lärandetillfälle för barnen där barn lär sig att samarbeta, kommunicera, resonera och 
hitta på egna lösningar. Pedagogernas mål är att stödja barnen vid konflikter i 
förskolan och lära dem att hitta på lösningar själva vilket är ett sätt för barnen att 
kunna lösa konflikter själva senare i skolan. 
Pedagogerna utgår ifrån sina egna ryggsäckar då de löser konflikter mellan barnen. 
Deras förhållningssätt vid hantering av konflikter mellan barnen kunde identifieras 
med fyra strategier, vilka är kompissamtal, giraffspråket, konfliktspyramiden och 
medlingsprocessen. 
Pedagogernas förhållningssätt vid konflikthantering speglas i det sociokulturella 
perspektivet där kommunikation i barn-pedagog relation är viktig för barnens 
lärande och utveckling.  
Resultatet visade att pedagogernas möjliggör att barnen blir sedda och behandlade 
lika. Vi anser att barnen på ett sådant sätt får lika stor möjlighet att stödjas och kunna 
uttrycka sina känslor vid konflikthanteringen. Pedagogernas arbetssätt kan ses som 
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demokratiskt vilket är grunden för vad läroplanen för förskolan vilar på. 
Utbildningsdepartementet (2010) anger att: 

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

Utifrån resultatet kan vi tänka oss att barnen när de löser konflikter själva bygger upp 
sin personlighet och blir starkare individer. Man kan anta att när barnen löser 
konflikter själva lär de sig våga säga ifrån, får starkare självförtroende och 
självkontroll. Dessa egenskaper och styrkor hjälper dem att kunna få sin röst hörd 
samt stå för sina åsikter både i skolan och senare i livet.  
Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogernas roll vid hantering av konflikter 
bland barnen i förskolan är viktig. Utan pedagogens stöttning i konfliktlösning finns 
en risk att det inte skapas lärandetillfällen för barnen eller att barnen inte får redskap 
för hur de ska kunna hantera konflikter själva i framtiden.  

 Förslag till fortsatt forskning   
I studiens resultat har det framkommit att pedagogers mål är att lära barnen hantera 
konflikter själva då de uppstår. Studien har lagt mest fokus på pedagogernas 
förhållningssätt vid konflikthantering. Utifrån resultatet bör en fortsatt forskning 
riktas mot hur barnen påverkas av pedagogers förhållningssätt vid konflikter samt på 
vilka sätt barnen själva löser konflikter i förskolan.  
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Bilaga 1  
Intervjufrågor till förskolläraren: 
4 Vad har ni för utbildning? 
5  Hur länge har ni arbetat inom förskolan? 
6  Har ni fått någon utbildning/kurs i konflikthantering? 
7 Vad är en konflikt för er? 
8 Vilka strategier använder ni er av då ni löser konflikter? 
9 Använder du dig av en särskild strategi när du löser konflikter mellan 

barnen? 
10 Vilken lärdom anser du barn får av konflikter? 
11 Efter en konflikthantering, är det då viktigt för er att barnen säger förlåt 

till varandra? 
12 Arbetar ni förebyggande kring konflikter för att få ett positivt klimat i 

barngruppen? På vilket sätt? 
13 Brukar ni låta barnen lösa konflikter själva? 
14 Har ni några andra synpunkter som ni vill delge med oss angående 

konflikter och konflikthantering? 
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Bilaga 2 
Missivbrev 
 
Eskilstuna, 2016-12-11 
 
Hej alla deltagande i vår studie! 
 
Vi är två förskollärarstudenter som skriver en studie om konflikthantering i 

förskolan. 
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger på förskolan definierar 

konflikter samt hur de arbetar med konflikter och konflikthantering 
mellan barnen. 

Vi är tacksamma om ni vill ge oss er samtycke kring att medverka i våra intervjuer.  
När det gäller intervjuerna kommer vi att använda oss av de forskningsetiska reglerna 

nedan: 
- Det är frivilligt att delta i undersökningen 
- Ni kan avbryta era medverkan när som helst utan negativa följder 
- Vi är ansvariga för allt data samt att resultatet icke ska publiceras utan 

det ska användas till endast vår studie 
- Alla enskilda personer och förskolans namn ska vara anonyma 
- All data ska användas bara i vårt studiesammanhang och känsliga 

angivelser inte ska spridas till allmänheten. 
- Det färdiga arbetet kommer att publiceras på Diva och att ni vid intresse 

kan ta del av undersökningen. 
Om ni vill ställa mer frågor kring undersökningen kan ni kontakta oss via mail. 
Nicole Andersson: xxxxxxx@student.mdh.se 
Jelena Dragicevic: xxxxxxx@student.mdh.se  
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar Jelena och Nicole. 
 


