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Sammanfattning 

Vi vill med detta examensarbete fördjupa kunskapen om vilka arbetssätt förskollärare 

använder sig av i konflikthantering mellan barn i förskolan. Vi undersöker vilka arbetssätt 

förskollärare använder sig av, samt vilken kunskap de anser sig besitta inom detta ämne.  

Arbetet utgår från en kvalitativ intervjustudie där fem stycken verksamma förskollärare 

intervjuas, som är relevant utifrån det vi vill undersöka.  Resultatet visar att 

konflikthantering är en stor del för barns utveckling och lärande. Det framkommer även 

strategier som kan vara fördelaktiga för förskollärare att använda sig av i förskolan. Både i 

förebyggande syfte och även i konflikters uppkomst. Slutligen så presenteras 

förskollärares upplevda svårigheter i arbetet med konflikthantering.  
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1. Inledning  

Med utgång från egna erfarenheter som förskollärarstudenter och barnskötare, har vi sett 

att konflikthantering är något som förskollärare dagligen stöter på i förskolan. Enligt 

forskning inom detta område råder en del tvistade meningar om vilka arbetssätt man bör 

eller ska använda sig av för barn i förskolan. Detta kommer vi att presentera i bakgrunden 

där olika forskare kommer till tals. Ordet konflikthantering benämns inte i styrdokumentet 

(Skolverket 2016). Däremot belyser den strävansmål för förskollärare att förhålla sig till 

inom detta område. Ett av många strävansmål som nämns i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) är att samtliga förskollärare inom arbetslaget ska hjälpa till att bearbeta 

konflikter mellan barn, samt reda ut missförstånd. 

Hejlskov och Edfelt (2017) menar att konflikter alltid kommer uppstå mellan barnen i 

förskolan. Barn förlorar kontrollen och är utåtagerande, vilket hör till deras personliga 

utveckling. Vidare nämner författarna att barn kan uppleva konflikter som smärtsamma 

och obehagliga. Författarna kallar dessa möten vid konflikter för en central kraft i 

utvecklingen. Vad gäller förskollärarens arbetssätt innebär det att förskollärarna måste få 

en djupare förståelse för att barn som befinner sig i en konflikt, även befinner sig i en 

process för lärande och utveckling (Shantz och Hartup, 1992). Enligt Hejlskov och Edfelt 

(2017) är förskollärarens förhållningssätt i att möta konflikter avgörande.  

Förskollärarens brist i kunskap att hantera konfliktsituationer gör att många väljer att 

blunda för vissa konflikter, istället för att lösa dem. Detta på grund av en rädsla och 

osäkerhet som bottnar sig i att konflikten ska trappas upp och bli svårhanterlig (Hakvoort, 

2015). I brist på ett fördjupat tillvägagångssätt inom konflikthantering, så väcktes vårt 

intresse och nyfikenhet inom detta ämne. Rapporten ämnar därmed att skapa en fördjupad 

kunskap om hur förskollärare arbetar med konflikthantering utifrån deras upplevelser och 

erfarenheter.  

I denna rapport kommer vi att referera oss som författare 1 och författare 2.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med 

konflikthantering mellan barn i förskolan 

2.1 Frågeställningar:  

Hur anser förskollärare att konfliktsituationer bidrar till barns utveckling och lärande? 

Vilka strategier använder förskollärare vid konflikthantering mellan barn i förskolan? 

Vilka svårigheter upplever förskollärare i arbetet med konflikthantering mellan barn i 

förskolan? 

 

3. Bakgrund 

I det följande kommer vi att presentera en sammanfattning av tidigare forskning som 

skildrar barns utveckling och lärande utifrån konfliktsituationer, där bland annat 

förskollärarens förhållningssätt kommer problematiseras och klargöras. Vidare kommer 

det lyftas fram olika strategier och arbetssätt som förskollärare kan förhålla sig till vid 

konflikthantering mellan barn i förskolan. Till sist analyseras deras upplevda svårigheter 

inom konflikthantering. Utgångspunkten för denna del av rapporten utgår med ursprung 

av tidigare forskning, men även styrdokumentens förbindelse. 

3.1 Barns utveckling och lärande utifrån konfliktsituationer 

Svensson (2010) anger att innan barnen har lärt sig det verbala språket är kroppsspråket 

det största kommunikativa redskapet. I det språkliga mötet är den vuxne både en förebild 

men även ett verktyg för att barnet ska kunna göra sig förstådd. Detta ställer så klart stora 

krav på förskollärarna i barnets omgivning eftersom läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) menar att förskollärare ansvarar för att barnet ska utveckla dessa förmågor. För att 

barnet ska kunna fungera i en samspelade miljö och hantera framtida konfliktsituationer 

krävs det att hen har utvecklat empati och förmågan att sätta sig in i andras situationer 

(Edfelt, 2015). Detta är något som även Fennefoss och Jansen (2009) beskriver då dom 

tolkar Sterns teori om jagets utveckling. där samspelet och hur människan förhåller sig till 

varandra beskrivs som det väsentliga. Utan denna förståelse finns risk att barnet utvecklar 

relationer och interaktioner med andra, som kommer handla om att vara maktstyrande, 

dominerande samt manipulativ.  
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3.1.2 Barns samspel och utveckling av empati 

Fennefoss och Jansen (2009) anger att den största och viktigaste delen av samspelet är att 

dela känslotillstånd, där känslomässig intoning är en förutsättning för att barnet ska 

utveckla en psykologisk och social kompetens. Detta för att framtida relationer i barnets 

liv ska präglas av känslomässig ömsesidighet. Förståelse för andra individer är resultatet 

av intoning som kommer från de nära relationerna i barnets omgivning. De barn som inte 

blir bekräftade i deras känslor av glädje, sorg eller ilska får inte möjlighet att utveckla hela 

sitt känsloregister. Författarna delger att om barn inte tillåts att utveckla detta 

känsloregister, kan det leda till oförmågan att bekräfta andra och kunna visa empati 

(Fennefoss och Jansen, 2009). 

Samspel kommuniceras också med blickar, ljud, kramar och annan beröring. Detta 

kroppsspråk beskrivs vara en avgörande del i samspelet, innan barnet lärt sig det verbala 

språket (Öhman 2009).  

3.1.3 Brist på samspel  

Sandberg (2014) beskriver forskning som visar på att det finns olika grupper av 

tillbakadragna barn som antingen är aktivt eller passivt tillbakadragna i sociala 

sammanhang. Enligt författaren har det visat sig att barn som inte är motiverade att forma 

sociala relationer är de passivt tillbakadragna barnen. Resultatet av det bristande samspelet 

kan leda till att barnens sociala förmåga blir lidande, samt att de får svårt att etablera 

vänskapsförhållanden. De aktivt tillbakadragna barnen däremot, blir tillbakadragna på 

grund av att andra barn hindrar dem från att delta i sociala aktiviteter, fastän de är aktiva 

socialt. Då förskollärare uppmärksammar hur barn samspelar tillsammans, måste de ställa 

det i relation till det enskilda barnets självutveckling. Det är i samspelet tillsammans med 

andra som barnet får en kännedom om sig själv. Theory of mind menar Sandberg (2014) 

egentligen inte är en teori, utan en praktisk social kunskap. Kunskapen handlar om att 

kunna inta en annan persons perspektiv, det vill säga att sätta sig in i andra personers 

beteenden och känslor. Vidare menar Sandberg (2014) att de största orsakerna till att barn 

har svårigheter med interaktion beror på oförmågan att kunna påbörja, upprätthålla och 

avsluta ett samspel på ett korrekt sätt.  

Enligt Hakvoort (2015) skapar konfliktsituationer goda möjlighet för att barn ska få träna 

sig i att samtala kring olika uppfattningar och tolkningar, ge uttryck för sina egna tankar 

samt få reflektera över sitt eget och andras beteenden under en händelse. Öhman (2009) 

menar att barn som har erfarenhet av att mötas med förståelse och respekt i konflikter, 

även har stor chans att tolka andras avsikter utifrån liknande perspektiv. 
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Konfliktsituationer är således ett ypperligt tillfälle för barn att lära sig om demokrati och 

rättigheter (Hakvoort, 2015). I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) nämns det att 

verksamheten ska vila på demokratiska former, och utifrån dessa lägga grunden till ett 

intresse och ansvar hos barnen för att de i framtiden aktivt ska kunna delta i samhället. 

Vidare i läroplanen redogörs det att värderingar ska tydliggöras i den dagliga 

verksamheten för att kunna hävda grundläggande värden (Skolverket, 2016). 

Hakvoort (2015) beskriver att om man som utomstående träder in i en konflikt med syftet 

att avlägsna eller ta över konflikten, då undanröjer man barnens chans att få växa och lära. 

I och med detta skapar man möjligheter för barnet att se på konflikter som en livsvärld där 

allt är tillåtet att säga och göra. Palm och Elvin-Nowak (2010) menar att konflikter och 

konflikthantering är en viktig del i verksamhetens värdepedagogik. Förskolläraren är en 

förebild och ska använda sig av ett förhållningssätt som gör barnen till goda lyssnare, 

medmänskliga och konstruktiva förhandlare i framtida situationer där konflikter uppstår. 

Alvestad (2010) betonar att kompetens i konflikthantering innebär att ha kunskap om hur 

man kan förhålla sig till människor på ett passande sätt vid en oenighet. Barn tillägnar sig 

denna kunskap genom erfarenhet, till största del i leksituationer. Genom att förhandla så 

erövrar barnen nya strategier för lek och gemenskap. Förhandlingssituationerna som 

uppstår ökar barnens erfarenhet och kompetens inför framtida situationer.  

Dunn (1993) beskriver att barn som är i tre års ålder mer frekvent börjar visa en vilja att 

resonera i konfliktsituationer än tidigare, då dem reagerat med ilska eller ängslan. De 

känslor som förstärks i konfliktsituationer bidrar till många insikter som barn får erfara i 

dessa samspel. Det är dock inte känslan av de förstärka effekterna i sig som leder till barns 

uppfattning av andra. Dunn (1993) menar att möjligheten till reflekterande samtal, att få 

dela erfarenheter och upplevelser tillsammans med sina kamrater, förskollärare på 

förskolan och andra människor i sin närhet när känslostormarna har lagt sig, förmodas 

vara en av förutsättningarna för att barnet ska utveckla en social och emotionell förståelse 

i meningsfulla sammanhang. 

3.2 Strategier för förskollärare vid konflikthantering 

I förskolans verksamhet finns det idag många förskollärare med mycket erfarenheter och 

kunskaper gällande att jobba med olika anpassningar på förskolan, där syftet dels handlar 

om att förebygga konflikter mellan barn i förskolan (Hejlskov och Edfelt, 2017).  

Författarna menar att konflikter är en del av att utvecklas som människa och att 

förskollärarens roll inte handlar om att lösa konflikter åt barnen, utan om att vägleda dem i 

att bearbeta konfliktsituationer på egen hand i förskolan. I läroplanen för förskolan 
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(Skolverket, 2016) redogörs det att förskolan ska förmedla grunden till ett växande ansvar 

som på sikt leder barnen in i ett demokratiskt samhällsliv. 

Edfelt (2015) beskriver på vilket sätt man kan arbeta förebyggande med konflikter i 

förskolan. Det kan bland annat handla om att skapa fungerande barn konstellationer i olika 

sammanhang och aktiviteter, att tydliggöra vad som ska hända under dagen med hjälp av 

bilder under morgonsamlingen samt att förbereda vid övergångar. Detta menar författaren 

är en givande strategi som förskollärare till viss del använder sig av. Dels för att underlätta 

för barn som lätt kan hamna i konflikter, men även för förskollärare och barn som vistas i 

verksamheten. 

3.2.1 Miljöns påverkan på barn i förskolan: 

Hejlskov & Edfelt (2017) anger att miljön i förskolans verksamhet har en betydande roll i 

förebyggandet av konflikter mellan barn i förskolan. De menar också att barn i 

förskoleålder har lätt för affektsmitta, som innebär att de är mottagliga för sinnesintryck 

och stämningar. Barn påverkas oftare av affekter i omgivningen än vad vuxna gör. Detta 

ställer höga krav på miljön och omgivningen som verksamheten erbjuder då lugn miljö 

skapar lugn och stressig miljö skapar stress. Det kan därför vara värdefullt att förskollärare 

ser över miljön och ser om det finns några utvecklingsområden som kan behöva ändras, 

med syfte att få en mer harmonisk miljö för alla att vistas i (Hejlskov och Edfelt, 2017). 

3.2.2 Strategier och förebyggande arbete för förskollärare: 

Att utgå ifrån att arbeta i förebyggande syfte är hela poängen av att jobba strategiskt och 

inte metodiskt. Man vill inte nå ilskan hos barnet, utan snarare komma på lösningar i syfte 

att minska barnets irritation som skulle kunna leda till utbrott (Edfelt 2015). Vidare menar 

författaren att människan följer regler som är begripliga för oss och så är även fallet för 

barn. Barn följer de regler de förstår och bryter mot de obegripliga. Som förskollärare 

handlar det om att skapa förutsättningar för att den aktuella situationen som barnet 

befinner sig i ska bli tydlig för hen. Edfelt (2015) uttrycker att en del barn klarar av att 

lösa en konflikt, medan andra behöver stöd av en vuxen. Förmaningen hos förskollärare 

handlar då om att vara öppen för vad barnen uttrycker. Vinsten ligger i att vara nyfiken 

och inte tillrättavisande, med andra ord att inte förutspå att det varit på ett visst sätt inför 

barnen.   

Hejlskov och Edfelt (2017) beskriver några strategier som förskollärare kan använda sig 

av i arbetet med att förebygga konflikters uppkomst. I sin forskning utgår de ifrån 

förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Detta förhållningssätt innebär att ge 

förskollärare verktyg och strategier att förhålla sig till i en mängd utmanande situationer 
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mellan barn i förskolan, där konflikter mellan barn är i centrum. Att arbeta förebyggande 

är det mest framgångsrika arbetet i att lösa beteendeproblem för pedagoger i förskolan 

(Hejlskov och Edfelt, 2017). Vidare presenterar författarna några konkreta strategier som 

förskollärare kan använda sig av när man bemöter barn i konflikter. En strategi är att sätta 

sig ner på barnets nivå och ha en avslappnad intoning. Genom sitt kroppsspråk kan 

förskollärarens lugna intoning smitta av sig till barnet. Vidare nämner författarna att när 

en förskollärare kommer in i en konflikt med avsikt att hjälpa till, kan det istället förvärra 

situationen och en låsning kan ske mellan barnet och den vuxne. I sådana fall har det visat 

sig vara bättre att göra byte av personal i syfte att bryta situationen. Det är viktigt att man 

som förskollärare visar att man ser barnet genom att bekräfta hens känsla, för att sedan 

komma med en eventuell lösning. Det kan exempelvis vara att man säger till barnet ”jag 

ser att du är jättearg och inte vill göra detta, skulle du tänka dig att göra på det här viset 

istället.” (Hejlskov och Edfelt, 2017).  En sådan strategi, där man bekräftar barnet och 

sedan tillsammans kommer fram till en lösning nämner även Palm och Elvin-Nowak 

(2010) som beskriver en modell vid namn NVC. 

3.2.3 NVC: 

NVC är en modell som står för Non Violent Communication. Nvc handlar om ett 

medvetet sätt för kommunikation. I modellen beskrivs fyra olika steg för hur man bör 

kommunicera om man vill förhindra att en konflikt ska trappas upp. Dessa fyra steg 

innefattar observation, känsla, behov och önskan om handling. Observationen innebär att 

man uttrycker för barnet den observation som man har gjort av barnet i en viss situation. 

Det kan handla om problem vid påklädning inför en utevistelse exempelvis. Det är viktigt 

i ett sådant samtal att förskolläraren uttrycker sina egna känslor och behov, istället för att 

rikta kritik. Viktigt är även att uttrycka sina önskemål men inte ställa krav (Palm och 

Elvin-Nowak, 2010) 

3.2.4 Kamratmedling: 

Kolfjord (2010) beskriver konflikter som relationella och menar därmed att de ska 

hanteras eller lösas i en relation. Författaren anger kamratmedling som ett arbetssätt vid 

konflikthantering. Målsättningen med arbetssättet är att reparera den skada som uppstått i 

barnens relation på grund av konflikten. Författaren menar att premisserna för 

kamratmedlingen är att barnen är resursstarka, har en egen kompetens och en förmåga att 

bidra till konflikthantering. Det viktiga under en kamratmedling är att barnen som är i en 

konflikt själva ska komma fram till en lösning. Den som medlar har som största uppgift att 

vara opartisk och hålla i själva medlingsprocessen. Vidare menar författaren att 
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kamratmedling skulle kunna beskrivas som en metod som står gemensamt med skolans 

målformuleringar vad gäller inkludering, lärande och demokrati. En bra lärmiljö blir ofta 

resultatet av ett socialt skolklimat. När barnen själva får hantera sina konflikter visar det 

på en barnsyn där barn anses som kompetenta, med förmågor att kunna lösa sina 

konflikter själva. 

 

3.3 Upplevda svårigheter av förskollärare vid konflikthantering 

3.3.1 Brist på kunskap och förståelse: 

Enligt Edfelt (2015) är förskolan en stor utmaning för många barn då de lever med höga 

krav både från omgivningen men även från vuxna. Författaren menar att verksamheten i 

förskolan ska vara utformad på så vis att största andel barn ska kunna möta olika 

situationer. Samtidigt finns det barn som möter problem i dessa situationer och som 

behöver förskollärare, vars kunskap behövs för att kunna stötta och vägleda dem i rätt 

riktning. Det kan vara en utmaning på många plan när man som förskollärare går in i en 

konfliktsituation mellan barn. Den största utmaningen beror oftast på att förskolläraren 

inte haft möjlighet att vara närvarande och sett konflikten (Edfelt 2015). Hejlskov och 

Edfelt (2017) beskriver situationer där förskolläraren inte varit närvarande som ett 

problem för barns lärande. Författarna menar att det är en omöjlighet att veta vad ett barn 

lär sig om förskolläraren inte finns där och ser situationen. Om förskolläraren inte heller 

hinner ingripa när det går över gränsen för vad som är andra barns integritet, skapar detta 

en känsla hos barnet att den själv lämnas att hantera detta. Denna erfarenhet kan barnet ta 

med sig i framtida liknande situationer. I en sådan situation kan det också leda till att den 

som är starkast av barnen vinner. Störst går först och maktmissbruk får ta överhanden 

(Hejlskov och Edfelt 2017). 

Edfelt (2015) nämner att förskollärare i förskolan saknar kunskap och förståelse vad gäller 

att finna strategier och förhållningssätt i utmanande situationer. Dessa situationer kan vara 

avgörande för barns utveckling, vilket gör det än mer viktigt att belysa menar författaren. 

Vidare beskriver författaren att förskollärare bör ha i beaktande att strategier som fungerar 

vid konflikthantering för ett barn, inte alltid fungerar för ett annat barn oavsett om det sker 

vid en liknande situation. Således behöver förskollärare mer fördjupade kunskaper vad 

gäller arbetssätt och verktyg som de kan använda sig av i situationer där konflikter kan 

uppstå. Författaren beskriver att första steget för förskollärare handlar om att skapa en 

förståelse för vad det är som inverkar på barnets sätt att agera som hen gör. För att skapa 

denna förståelse så krävs det att förskollärare har upptäckt vart barnet befinner sig i sin 
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utveckling, i fråga om förmågor och färdigheter som krävs av dem i stunden (Edfelt, 

2015). 

3.3.2 Strategier som inte fungerar vid konfliktsituationer: 

Hejlskov och Edfelt (2017) redogör för en strategi som fungerar mindre bra mellan barn i 

konflikter, och känns därmed viktig att belysa. Denna strategi handlar om när förskollärare 

använder sig av tillrättavisningar, förmaningar och moraliserande. Strategin anses som 

mindre bra på grund av att barnet med största sannolikhet redan är medveten om att det 

hen gjorde var fel. Därför redogör Hejlskov och Edfelt (2017) att det är betydelsefullt att 

pedagogen pratar med barnet och inte till barnet. Författarna menar vidare att förståelse är 

ett grundverktyg vid en konfliktsituation och därför krävs information från barnen. Istället 

för att ställa varför-frågor bör förskolläraren istället fokusera på frågor som tydliggör hur 

barnet tänker, gjorde och kände.  

3.3.3 Förankring i styrdokument – läroplan för förskolan 

I förskolans läroplan så nämns det att verksamheten ska vila på demokratiska former och 

utifrån det lägga grunden till ett intresse och ansvar hos barnen, för att de i framtiden 

aktivt ska kunna delta i samhället. Värderingar ska tydliggöras i den dagliga verksamheten 

för att kunna hävda grundläggande värden (Skolverket, 2016). 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) redogörs det att förskolan ska förmedla 

grunden till ett växande ansvar som på sikt leder barnen in i ett demokratiskt samhällsliv 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens undersökningsmetod att redovisas. Vidare presenteras 

urvalet av informanter, hur data har samlats in för studien och hur den sedan bearbetats. 

Avslutningsvis beskrivs etiska ställningstaganden och tillförlighet, samt metoddiskussion. 

4.1 Undersökningsmetod 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att när en studie syftar till att närma sig människors 

olika perspektiv med avsikt att få en fördjupad insikt eller förståelse, är en kvalitativ 

forskningsmetod fördelaktig. Syftet med denna studie är att införskaffa en fördjupad 

kunskap om förskollärares upplevda erfarenheter och kunskaper inom konflikthantering 

mellan barn i förskolan. Med anledning av detta så är en kvalitativ intervjustudie aktuell i 

detta sammanhang. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos någon, exempelvis informantens livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen (Davidson och Patel, 2011). Johansson och Svedner 
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(2010) beskriver att intervju som metod ger en fördjupad bild av informanternas tankar. 

Frågorna som kommer att ställas under intervjun presenteras i intervjuguiden (se bilaga 1). 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att de områden som tas upp under intervjun har 

bestämts i förhand (Johansson och Svedner, 2010). 

4.2 Urval 

Syftet med valet av en kvalitativ undersökning var att få en så noggrann beskrivning som 

möjligt av det område som skulle studeras, dvs konflikthantering i förskolan. För att få en 

fördjupad kunskap och förståelse om området så valdes ett strategiskt urval. Detta för att 

få egna möjligheter till valet av informanter. Urvalet består av verksamma förskollärare 

som arbetar med barn i åldrarna 1–5 år. Förskollärarna som intervjuades i studien är i 

åldrarna 30-50 år. Löfdahl med flera (2014) beskriver att om syftet i en undersökning 

exempelvis är att förskollärarna ska bidra med kunskap, så är det viktigt att förskollärarna 

har erfarenhet. Förskollärarna i studien har en varierande tid i yrket.  Kontakten togs via 

telefon där de som i första hand kontaktades var förskollärare som vi redan hade en 

relation till, från tidigare praktikplatser och arbetsplatser. 

4.3 Datainsamling 

Löfdahl med flera (2014) menar att tid och plats är väsentligt att ha i beaktande när man 

utför en intervju, av den orsaken att tid är något av en bristvara i förskolan och platsen är 

viktig för att yttre störningsmoment inte ska påverka intervjuns kvalité.  

Inför intervjun kontaktades informanterna i god tid via telefon. Detta för att ge dem 

möjlighet att planera in tid och plats för intervjun som passade dem bäst. Davidsson och 

Patel (2011) nämner att inför en intervju så är det viktigt att klargöra syftet, samt 

poängtera att informantens bidrag är viktigt. Detta för att informanten i fråga ska känna sig 

motiverad till att ställa upp. Informanterna fick därefter information om syftet med studien 

och varför deras medverkan var av stort intresse.  

Patel och Davidson (2011) pekar på att vid intervju rekommenderas det att informationen 

ges i flera steg. Inför intervjun så formulerade vi en intervjuguide med 10 frågor. 

Intervjuguiden skickades via mail till informanterna innan intervjuerna (se bilaga 1) så att 

de skulle få en chans till att förbereda sig i lugn och ro, samt få möjlighet till att läsa 

igenom intervjufrågorna. Intervjuguiden arbetades fram med stöd av våra 

forskningsfrågor. Intervjuguiden berörde följande teman: 

o   Barns utveckling och lärande utifrån konfliktsituationer 

o   Förskollärares strategier vid konflikthantering mellan barn i förskolan 
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o   Upplevda svårigheter i arbetet med konflikthantering 

 

Enligt Bryman (2011) tar det ca fem eller sex timmar att transkribera en intervju som är en 

timme lång. Valet blev därför att intervjua fem förskollärare med tanke på att materialet 

sedan skulle transkriberas, vilket är en tidskrävande process. Alla intervjuer genomfördes i 

lärarnas arbetsrum och tog mellan 45–60 minuter. Under varje intervju använde vi oss av 

ljudinspelning som metod. Detta för att inte gå miste om kärnfulla meningar av 

informanternas utsagor (Kvale och Brinkmann, 2016). En timme avsattes för varje 

intervju som en lämplig tidslängd för att informanterna inte skulle behöva känna någon 

tidspress. Intervjuguiden som förberetts användes sedan som underlag under varje 

intervju.  

4.4 Databearbetning 

Davidson och Patel (2011) anger två aspekter som intervjuaren bör ta hänsyn till när 

frågor används för att samla information. Dessa två aspekter beskrivs som standardisering 

och strukturering. Standardisering innebär att intervjuaren tar i beaktning hur mycket 

ansvar som läggs på informanten när det kommer till hur frågorna är formulerade. 

Strukturering innebär huruvida frågorna lämnar möjligheter för fri tolkning beroende på 

tidigare erfarenheter eller egen inställning. Med målet att göra en kvalitativ analys av 

resultaten, valdes intervjuer med låg grad av strukturering och standardisering. 

Informanterna fick till största del frågor med ett fritt svarsutrymme. De frågor som var 

strukturerade, dvs ja och nej frågor fick informanten möjlighet att utveckla vidare under 

intervjuerna. Davidson och Patel (2011) beskriver kvalitativa intervjuer som intervjuer 

vilka i dem allra flesta fall har en låg grad av strukturering. 

Första steget i bearbetningen och analysen av det insamlade material påbörjades genom att 

dela upp arbetet, med följd av att på varsitt håll lyssna igenom ljudinspelningar från varje 

förskollärare. Därefter transkriberades varje enskild förskollärares utlåtande ordagrant 

genom att upprepade gånger lyssna på ljudinspelningen. Slutligen skrevs ord och 

meningar ned, exakt efter ordalydelsen.  

För att urskilja likheter och skillnader i respondenternas uttalanden ströks likartade svar 

under med överstrykningspennor. På så vis tydliggjordes gemensamma meningsbärande 

enheter. Likaså gemensamma nyckelord som kom att dyka upp av enskilda förskollärares 

utlåtanden.  
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Till följd av att bibehålla syftet och den röda tråden genom studien och resultatet valdes 

meningskoncentrering med tematiska huvudrubriker som analysmetod (Kvale, 2009). 

Författaren menar att meningskoncentrering är att föredra om man vill förtydliga ett 

resultat med fokus att få fram gemensamma svar som svarar mot studiens syfte. Valet av 

metod blev därför enkelt eftersom informanternas utsagor, till största del har tagit upp 

gemensamma återkommande teman som därmed lett till en röd tråd vilket kommer att 

presenteras nedan. 

4.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet består av fyra grundläggande kriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet (Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) innebär tillförlitlighet inom kvalitativ forskning att studiens 

författare visar på äkthet genom att informera informanterna om att deras tankar och 

åsikter kommer redovisas på ett pålitligt och tillförlitligt sätt i studien som genomförs. 

Författaren menar att när det finns olika beskrivningar av en verklighet i ett socialt 

sammanhang är det viktigt att man visar på trovärdighet i den beskrivning som forskaren 

ska presentera. Som nämnts ovan valdes ljudinspelning som metod under intervjuerna, 

detta för att skapa mer trovärdighet till studien. Överförbarhet handlar om att visa på täta 

och fylliga beskrivningar av resultatet som framkommit. Meningskoncentrering valdes 

därför som analysmetod där citat från informanternas utsagor är väsentliga.   

I denna rapport har vi varit transparanta med hur vi gått tillväga med studien. Bryman 

(2011) anger att det krävs en redogörelse av alla faser i forskningsprocessen, detta för att 

visa på pålitlighet. Vi har genomgående i denna rapport försökt att inte styras av teoretisk 

inriktning eller personliga värderingar, utan har istället haft ett objektivt synsätt (Bryman, 

2011).    

4.6 Etiska Ställningstaganden 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) finns det fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till i 

forskningsprojekt. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför intervjuerna så formulerades ett 

missivbrev som skickades till informanterna per mail (se bilaga 2). I detta brev beskrivs 

syftet med studien, samt hur datamaterialet samlas in. I missivbrevet finns även 

kontaktuppgifter till författare ett och författare två för denna rapport. Studiens deltagande 

var frivilligt, med rätt att avbryta intervjun när som helst. Detta poängterades i 

missivbrevet. Enligt konfidentialitetskravet blev informanten informerad om att 
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deltagandet var helt anonymt och att all insamlade data förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kommer att ha tillträde till den. Informanterna upplystes även om att den 

data som samlas in endast kommer att användas för forskningsändamålet, enligt 

nyttjandekravets principer. I samband med intervjun så lästes missivbrevet upp för 

informanten, för att säkerställa att hen tagit del av all information. 

4.7 Metoddiskussion 

För denna studie valdes intervju som metod. Inför varje intervju så skickades 

intervjuguiden till den informant som skulle intervjuas. Detta fick en positiv verkan på 

resultat, då svaren blev oerhört utförliga från informanterna. Rapportens författare tror att 

det beror på att informanterna fick god chans till att förbereda sig. Vidare valde rapportens 

författare att spela in intervjuerna för att sedan transkriberas. Den bearbetade datan 

presenteras i resultatdelen med hjälp av meningskoncentrering, vilket anses skapa en 

känsla av äkthet i resultatet.  

4.8 Författardeklaration: 

Under arbetes gång har vi haft en jämn fördelning av arbetet. Vi har valt att dela upp 

arbetet på så vis att vi har tagit ansvar för olika delar, som vi sedan gått igenom 

gemensamt. Till största del har vi suttit tillsammans för att bolla idéer och tankar med 

varandra, vilket har varit givande och lett till att vi har inspirerat varandra med andra 

tankebanor. Slutligen har rapporten bearbetats och finslipats tillsammans där samarbetet 

har varit värdefullt och berikande.   

Vidare känner vi att arbetet skulle kunna gjorts annorlunda på så vis att vår tidsplan 

gällande finslipning på rapporten hade kunnat breddas ytterligare. De sista detaljerna tog 

längre tid än väntat. Här tänker vi framförallt på språket och bi behållning av den röda 

tråden genom hela rapporten. Den lärdomen tar vi med oss. 

5. Resultat 

Nedan kommer resultatet presenteras av samtliga intervjuer med förskollärare. De 

kommer att namnges för Anna, Karin, Eva, Veronika och Frida. Detta för att hålla 

informanterna anonyma.  

5.1 Hur bidrar konfliktsituationer till barns utveckling och lärande? 

Alla informanter är överens om att konflikthantering är en stor del i det pedagogiska 

arbetet. På förskolan får barnen träna sig i det sociala samspelet, empati och förmågan att 

beskriva och reflektera kring sina egna känslor. Konflikter är något som uppstår dagligen 
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där förskollärarens uppgift bland annat är att hjälpa barnen att hitta strategier för att själva 

kunna lösa konflikter. Karin berättar om vilken del hon anser att konflikthantering har i 

det pedagogiska arbetet: 

Konflikthantering har absolut en stor del i det pedagogiska arbetet och ju 

äldre barnen blir desto större del i det pedagogiska arbetet har det. Det är ju 

egentligen det man gör när man är på förskolan, när man jobbar med sociala 

interaktioner, att kunna vara tillsammans med andra människor. Och små 

barn som kommer på förskolan har ju kanske mest varit med sin mamma och 

pappa och det är klart, det är kanske deras första stund själv tillsammans med 

andra barn. Konflikthanteringen är ju en jättestor del av förskolans uppdrag, 

att jobba med socialt samspel och det är ju egentligen det som 

konflikthantering är, att kunna vara social. (Karin) 

 

Karin beskriver att det är på förskolan som många barn för första gången hamnar i 

konflikter, då dom tidigare bara har varit med sin mamma och pappa. Vidare beskriver 

hon att det är på förskolan som de sociala interaktionerna sker, och där barnen får träna på 

det sociala samspelet.  Samtliga informanter menar att det är det som konflikthantering 

handlar om, dvs förmågan att kunna vara social och att den sociala förmågan utvecklas. 

 

5.1.2 Barns utveckling och lärande i samspel med andra 

Samtliga informanter uttrycker att barns samspel är det första steget till att barnen tillslut 

ska kunna bli demokratiska medborgare, som det redogörs för i förskolans läroplan. Barn 

lär av varandra i samspel och lek, och det är också där barnen för första gången blir utsatta 

för diverse konflikter. Detta beskrivs av Karin: 

Vi leker jättemycket tillsammans. En strategi är ju att vara i barngruppen och 

leka tillsammans då det är i samspel och lek med andra som man ska lära, och 

man ska ju lära av varandra. De ska lära sig att bli demokratiska medborgare 

tillslut! De första stegen för små barn är att testa varandra och det blir ju 

mycket konflikter. Även fast de kanske inte är lika tydliga med det här, att man 

tar eller man knuffar eller man inte frågar för dom har inte lärt sig. Det är ju 

det man ska göra, så det är ju klart det är ju en jättestor del av förskolans 

uppdrag att jobba med socialt samspel, och det är ju egentligen det som 

konflikthantering är, att kunna vara social. (Karin) 

  

Informanterna beskriver även att en del barn som kommer på förskolan har mycket 

erfarenhet av samspel med andra barn, och att det finns en del barn som inte har några 

erfarenheter alls. Eva och Veronika berättar: 

Det gäller att lära barnen att hitta en väg ut ur konflikter på ett lugnt och 

sansat sätt. Att lära sig hitta strategier. Även om dom är sex år på förskolan så 

är dom ju inte utvecklade i sitt sociala samspel. Det är ett ständigt pågående 
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arbete och ingenting vi ska vara färdiga med. Det svåraste är väl att ta reda 

på varför ett barn gör som den gör, och det här med att vi har olika 

erfarenheter. Vi alla har ju olika miljöer hemma och socialt och så vidare. 

(Eva) 

När barnen befinner sig i en konflikt så är det väldigt mycket som barnen kan 

lära sig och ha nytta av i andra sammanhang- det sociala samspelet, hur man 

kan argumentera för sin sak, lära sig vara lyhörd och visa hänsyn med mera. 

(Veronika) 

 

Informanterna menar att som förskollärare gäller det att lära barnen att hitta en väg ut ur 

konflikter och att hjälpa dem med strategier för att kunna göra det. Eva nämner att 

konflikthantering är ett pågående arbete som pågår hela tiden och ingenting som man blir 

klar med. Veronika beskriver att i konflikter så lär sig barnen bland annat att argumentera 

för sin sak, lära sig vara lyhörd och visa hänsyn. Sammanfattningsvis så menar 

informanterna att det är i samspel med andra som barn utvecklar sin förmåga att hantera 

konflikter. 

5.1.3 Förskollärarens syfte och mål med strategierna 

I konflikthantering beskriver informanterna en del strategier som de använder vid 

konflikthantering. Informanterna menar att deras syfte och mål med de strategierna som 

används i konflikthantering är att bli medveten om sitt eget förhållningssätt som 

förskollärare. De menar även att barnen själva så småningom ska lära sig att lösa 

konflikter på egen hand.   

Vårt syfte har ju varit att bli medvetna om vårt egna förhållningssätt som 

pedagog. Hur mycket vi kan påverka barns sätt, barn som då om vi ska ta 

konflikter, hamnar i konflikter genom hur vi bemöter.  (Anna) 

 

Man kan Inte bemöta barnen med ilska utan man måste bemöta dom med ett 

lugn. Man ska komma ihåg att affekter smittar. Vårt bemötande grundar sig i 

att om barnen är arga, ska vi inte vara arga tillbaka utan istället ge barnet 

tillfälle till att lugna ner sig. Vi ska inte heller försöka ändra på barnet utan ge 

barnet bättre förutsättningar. Att försöka hitta dom lösningarna. (Eva) 

   

Veronika och Karin beskriver konfliktsituationer som ett lärandetillfälle för barnen, och 

förklarar att deras syfte och mål med konflikthantering är att barnen ska kunna lära sig att 

försöka hitta lösningar tillsammans, visa hänsyn och förståelse mot den andra kompisen. 

Informanterna menar att empatin utvecklas i konfliktsituationer. Veronika och Karin 

berättar: 
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Att barnen ska lära sig hur man kan lösa konflikter på ett bra sätt, att de kan 

visa hänsyn och förståelse gentemot kompisens syn på konflikten och därefter 

försöka hitta lösningar tillsammans. (Veronika)  

Att barnen ska lära sig empati, visa hänsyn och kunna samspela med 

varandra. De ska ju lära sig att bli demokratiska medborgare tillslut! (Karin) 

 

5.1.4 Konflikthantering mellan barn i olika åldrar 

Alla informanter beskriver att det skiljer sig mycket i konflikthanteringen mellan barn i 

olika åldrar. Vidare menar de att man som förskollärare behöver visa de yngre barnen med 

kroppsspråk, samt förstärka det med ord. För de äldre barnen handlar det mycket om att 

samtala och sätta sig in i barnets situation, men även att få de som är inblandade i 

konflikten att sätta sig in i varandras situation. 

Man får göra det enklare med de yngre barnen. Man kan ju inte ha 

förväntningar att dom barnen ska kunna komma med verbala uttryck utan man 

får ju visa konkret. Exempelvis visa vad en kram är, visa vad mjuk är. Det 

handlar mycket om att uppmuntra det positiva som man gör. (Anna) 

 

Informanterna är överens om att den största skillnaden i konflikthantering mellan äldre 

och yngre barn är det verbala. De äldre barnen går att samtala med på ett annat sätt då de 

besitter en större förståelse och själva kan uttrycka sig med egna ord. Anna beskriver att 

de yngre barnen ännu inte lärt sig innebörden av konsekvenser, vilket kan göra det svårare 

när en konflikt uppstår. Vidare menar Anna att många av de äldre barnen har lärt sig egna 

strategier som fungerar för att komma ur en konfliktsituation, vilket gör att det sätter 

större krav på förskolläraren som behöver en bredare medvetenhet för situation som 

uppstått. 

Största skillnaden när man arbetar med yngre barn är ju det verbala. Äldre 

barn uttrycker sig oftast med ord och yngre barn med kroppsspråk. Yngre barn 

förstår inte det här med konsekvenser. Till äldre barn är det lättare att säga 

”bråkar ni bara om just den här spaden hela tiden så lägger vi bort den och ni 

får ta två likadana. De äldre barnen har i de flesta fall lärt sig egna strategier 

för att komma sig ur en situation, utan att få skulden. I och med detta måste du 

ha betydligt bredare medvetenhet för situationen. Det är nog den största 

skillnaden. (Anna) 

  

Veronika upplever att konflikthantering är enklare med yngre barn, i och med att deras 

lekar inte är lika avancerade. Där av uppstår inte lika många ohanterbara konflikter. 

Veronika uttrycker att förskollärare mer ofta är fysiskt närvarande med yngre barn, och 
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minskar därmed risken att man inte ska hunnit se vad som har skett i en konflikt. Veronika 

berättar: 

Yngre barns konflikter är ”enklare” i och med att deras lekar inte är lika 

avancerade som de äldres. De leker mycket bredvid lekar. Missförstånd kan 

uppstå, när någon tar av en annan en leksak eller är för hårdhänt etcetera. De 

yngre barnen leker oftast närmare oss vuxna vilket gör det lättare för oss att 

direkt se vad som hänt och därefter ingripa och hjälpa barnen förstå vad som 

gått fel och hur de kan komma vidare. Så är inte alltid fallet med de äldre, de 

leker hellre mer avskilt och har lekar som innehåller fler moment. Som kan 

ligga till grund för mer konflikter. Som pedagog har vi då även svårare att 

direkt se vad som hänt vilket gör att de är viktigt att barnen får träna sig i att 

förklara vad som hänt. (Veronika) 

 

Sammanfattningsvis så är samtliga informanter väl överens om att det skiljer sig i 

konflikthantering mellan yngre barn och äldre barn. Den största skillnaden som de 

beskriver är framför allt att det är enklare att prata med de äldre barnen under och efter en 

konflikt, eftersom de yngre barnen ännu inte utvecklat den verbala förmågan. 

5.2. Vilka strategier använder förskollärare vid konflikthantering mellan barn i 
förskolan 

5.2.1. Att arbeta förebyggande 

Informanterna i studien beskriver en rad olika strategier som de använder vid 

konflikthantering, och en stor del är det förebyggande arbetet som samtliga förskollärare 

använder som en strategi. Informanterna påpekar att oavsett om man jobbar med stora 

eller små barn är det förebyggande arbetet det viktiga. Hit hör att man jobbar med empati, 

känslor och att man jobbar med frågor som: vad är en bra kompis? I det förebyggande 

arbetet är även beröm och positiv feedback viktigt. Anna beskriver: 

Det handlar om att inte berömma den färdiga produkten utan det som sker på 

vägen. Det har skett många diskussioner i arbetslaget vilken effekt beröm har 

på barnen, och på vilket sätt vi berömmer.  (Anna) 

 

Anna berättar att det förebyggande arbetet bland annat handlar om att ge barnen mycket 

beröm på processen och inte det färdiga resultatet. Hon uttrycker också att de har resonerat 

mycket i arbetslaget om vilken effekt beröm har på barnen. 

 

Karin beskriver vikten av att uppmuntra det barnen gör som är bra. Exempelvis när barnen 

hjälper varandra.  
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Oavsett om man jobbar med stora eller små barn så är det ju det förebyggande 

arbetet som är det viktiga att man jobbar kring empati, man jobbar kring 

känslor, man jobbar kring vad en bra kompis är. Det handlar mycket om att 

uppmuntra det som man gör det som är positivt, det är ju att förebygga också! 

Att när ett barn hjälper någon, eller är mjuk med någon eller frågar någon, 

säger något bra, gör något som är trevligt för andra, att det är positivt man 

kan använda vi använder mycket tummen upp hos oss. Det kan vara att jag 

häller upp lagom mycket i mitt glas som gör att jag får en positiv feedback! 

Det här är bra! (Karin) 

 

Att arbeta förebyggande beskriver samtliga informanter som det allra viktigaste i 

konflikthantering. Jobba med känslor och empati, samt hur är man en bra kompis. Detta   

beskriver alla informanter som ett förebyggande arbetssätt vid konflikthantering.  

5.2.2. Medvetet förhållningssätt: 

Ett flertal av informanterna beskriver hur viktigt det är att man som förskollärare är 

medveten om sitt eget förhållningssätt i arbetet med konflikthantering, och att man i 

arbetslaget vågar vara kritiska mot varandra. 

Frida belyser vikten i att man som förskollärare vågar analysera och bli medveten om sitt 

egna förhållningssätt i första hand, innan man kan kräva något av barnen. 

Vårt syfte har ju varit och är fortfarande, att försöka förändra beteende hos 

oss pedagoger genom att bli mer medvetna om vårt egna förhållningssätt. Hur 

mycket vi kan påverka barns sätt, barn som hamnar i konflikter genom hur vi 

bemöter. (Frida) 

  

Detta beskriver även Karin som har haft konflikthantering som ett pågående projekt i hela 

området under två års tid. Karin berättar att de tillsammans i arbetslaget haft många samtal 

om värdegrund, barnsyn och de har även stöttat varandra genom att ge feedback i arbetet 

med konflikthantering. Detta har gjort att de har blivit väldigt medvetna om deras eget 

förhållningssätt. Karin berättar: 

Vi har haft många samtal i arbetslaget kring värdegrund, hur vi ser på barn, 

jobbat med olikheter och vad vi har för relation med barnen. Vidare har vi 

även stöttat varandra och gett feedback. Vi har även använt oss mycket av 

observation. (Karin) 

  

Eva belyser barns lärande och menar att förskollärarens förhållningssätt är avgörande för 

vad barn lär sig och hur de utvecklas av en konfliktsituation. 
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Det är viktigt att hitta en väg ut ur konflikter på ett lugnt och sansat sätt. Att 

lära sig hitta strategier som underlättar för oss i arbetslaget, samt även lära 

barnen dessa. (Eva) 

 

Gemensamt kan man säga att informanterna anser att ett medvetet förhållningssätt hos 

förskollärare har stor påverkan på arbetet med konflikthantering mellan barn, och att det 

finns olika sätt man kan arbeta på för att sträva mot detta.  

5.2.3. Samsyn i arbetslaget 

Samtliga informanter är överens om hur betydelsefullt det är med samsyn i arbetslaget när 

det gäller arbetet med konflikthantering. Anna berättar:  

Vi hade aldrig kommit såhär långt som vi har gjort om vi inte haft samsyn. Vi 

har ju ett professionellt uppdrag och det är ju jätteviktigt att alla vill följa det, 

så det är superviktigt med samsyn (Anna) 

 

Anna tar upp det professionella uppdrag som förskollärarna har och menar att samsynen är 

av största vikt för att alla ska kunna följa det uppdraget.  

Att vara samspelta i sitt synsätt menar Karin är viktigt för att man lättare ska kunna prata 

med varandra och ge konstruktiv kritik till varandra. Karin uttrycker också att det är 

enklare att påminna varandra om det gemensamma arbetssättet, samt gemensamma 

strategier om det är ett öppet klimat, där man också kan ge kritik utan att någon ska ta det 

personligt.  

När man blir så samspelta i ett synsätt så är det också mycket lättare att prata 

med varandra. Om jag ser att min kollega gör på ett visst sätt i en situation 

som blev lite tokig så är det lättare för mig att komma med förslag, samt 

påminna om vårt gemensamma arbetssätt och strategier i olika situationer. 

Ibland händer det att vi alla kommer på oss själva, att det vi gjort inte kändes 

rätt. Då är det viktigt att våga lyfta det med varandra. Det blir mycket lättare 

när det är ett öppet klimat där man kan vara lite kritiska mot varandra utan att 

ta det personligt. (Karin) 

  

Eva beskriver att alla i arbetslaget kommer från olika bakgrunder där var och en har sitt 

eget sätt att hantera och bemöta konflikter på. Det är därför av största vikt att man i 

arbetslaget dagligdags behöver lyfta värdegrundsfrågor så att alla har samma grund att stå 

på, och arbetar utifrån samma mål. Hon uttrycker: “Det är därför viktigt att man ständigt 

pratar om värdegrunden i verksamheten så att alla arbetar utifrån samma mål” (Eva) 



 

19 

 

5.2.4. Rit prat 

Rit prat är en strategi som två av våra informanter beskriver som ett hjälpmedel för barnen 

där de kan beskriva och samtala om situation som uppstått. Anna beskriver denna strategi: 

Rit prat är någonting som behöver ske i nära anslutning efter att någonting 

har hänt, som exempelvis en konflikt mellan två barn. Det är en strategi som 

helst appliceras på äldre barn eftersom det krävs att barnet kan uttrycka sina 

egna tankar och förklara med egna ord vad som hänt, med hjälp av bilder som 

pedagogen ritar (Anna) 

 

5.2.5 Kamratmedling 

Informanterna beskriver kamratmedling som en strategi för att hjälpa barnen att själva lösa 

konflikter som uppstår. Denna strategi handlar om att hjälpa barnen att sätta ord på det 

som har hänt, samt att utveckla barnens förmåga att kunna sätta sig in i varandras 

situation. Eva berättar: 

Man börjar med att man sätter sig ner o pratar med båda barnen som varit 

involverade i konflikten. “Du säger att han puttar dig, vad var det som hände? 

vad gjorde att han blev arg? och då kommer det ju oftast fram “ja men jag sa 

ju att han inte fick vara med.” Då förstår man att man behöver ge barnen tid. 

För går man bara in i konflikten med avsikt att ta över och styra så får man ju 

oftast inte veta vad som låg bakom själva konflikten. (Eva) 

 

 

Vidare menar Eva att man inte bara ska lämna konflikten utan att ta reda på vad som 

faktiskt har hänt. Genom att agera samtalsledare kan man tillsammans med barnen komma 

fram till en lösning. 

Veronika beskriver också denna strategi som ett värdefullt arbetssätt: 

Alla tre av oss pedagoger är mån om att barnen ska få träna sig i att förklara 

vad som hänt, lyssna till kompisens version och därigenom samtala och där vi 

som pedagoger agerar medlare mellan barnen. Förhoppningen är alltid att 

barnen tillsammans ska hitta en lösning på problemet som uppstått. (Veronika) 

 

Sammanfattningsvis så är kamratmedling ett sätt för barnen att få utveckla sin förmåga att 

förklara, reflektera och komma med sina egna lösningar. Förskolläraren används som en 

medlare med syfte att hjälpa barnen att kommunicera med varandra, samt hitta lösningar 

på konflikten som uppstått.  

5.2.5 ALSUP & CPS 

Två av informanterna beskriver två strategier som de fått utbildning i vid namn ALSUP 

och CPS. Karin förklarar: 
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Det kan exempelvis vara att jag kanske ser att barnet har svårt att klä sig i 

hallen när det är flera barn där. Det här handlar om att se var blir det saker 

som blir svårt för barnet. Vad ska vi pedagoger göra för att det här ska bli bra 

för barnet. (Karin) 

 

ALSUP är ett slags diskussionsunderlag som kan hjälpa förskollärare att ta reda på vad det 

är som de behöver jobba kring i specifika situationer, för att det ska bli så bra som möjligt 

för barnet ifråga.  

Karin berättar om den andra strategin vid namn CPS: 

Den andra strategin som kallas för CPS handlar om att barn gör så gott de 

kan.” Children do well if they can”. Det handlar om att när du jobbar med 

äldre barn så är det ett material man kan tänka, om det alltid sker en konflikt 

med ett barn i hallen tex så är det första steget är empati steget. Då uttrycker 

jag som pedagog för barnet “jag ser att det blir problem för dig i hallen”. Det 

är väldigt viktigt att man har barnet med på iden att man ska kunna lösa det. 

Att göra barnet delaktigt och bjuda in, att barnet själv får komma med idéer 

och lösningar.  Den strategin blir ju mer riktat mot äldre barn eftersom man 

måste ju kunna uttrycka hur man tänker och känner, hur man tycker det går, 

och man måste kunna svara på öppna frågor och förstå innehållet av en fråga 

och en instruktion osv 

 

CPS handlar framförallt om att visa empati för barnet, och syftar både till att ta reda på 

vad barnet vill och varför. Därefter är det dags att presentera förskollärares bekymmer, 

vilket hjälper barnet att förstå problemet. Slutligen gäller det att hitta ömsesidiga lösningar 

som känns bra för båda parter, men framför allt för barnet.  

5.2.6 Strategier som förskollärare upplever inte fungerar 

Det finns strategier som informanterna menar inte har fungerat för dem i konflikthantering 

mellan barn i förskolan. De nämner bland annat barns svårigheter med empati som ett 

problem. Vidare nämner de förskollärare som inte har varit närvarande, eller när man som 

förskollärare går in i en konfliktsituation utan att ge barnen utrymme. 

Informanterna Anna, Karin och Veronika beskriver: 

Exempelvis att vi sätter ord i barnens mun, vi ger dom inte tre sekunder till att 

svara, vi kanske väldigt ofta pratar över deras huvuden. Och just i 

konfliktsituationer så blir det ju samma sak där, man går in för fort och man 

har förutfattade meningar och tidigare var det lite kanske att den som skrek 

högst var den man ifrågasatte. Jag vet inte om det är en strategi att gå in för 

fort men ja det är väl en form av strategi. Så det är väl det som funkar minst. 

Att man är för snabb i olika situationer och att man pratar över barnens 

huvud. (Anna) 
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Anna berättar att det är vanligt att man som förskollärare går in i konfliktsituationer med 

förutfattade meningar, och att det är lätt att man lägger ord i barnets mun och pratar över 

deras huvud. Anna uttrycker även att den som skriker högst i en konfliktsituation inte 

alltid behöver vara den som orsakat konflikten och det är något man lär sig om man inte 

går in för fort i situationen utan tar ett steg tillbaka. Oftast är vi så snabba på att ”varför 

står du där och skriker, vad har du gjort” istället för att man försöker ta det lugnt. (Anna) 

 

Vidare så beskriver Karin att det kan vara svårt att hitta fungerande strategier för äldre 

barn som fortfarande inte lärt sig empati, som saknar förmågan att tänka sig in i andras 

situation.  

Det handlar ju om barn som inte har tagit sig till känslan för empati. När man 

börjar ha fem sexåringar som inte har de empatiska känslorna, då kan de vara 

jättesvårt med strategier. Barnet saknar förmågan att tänka sig i andra 

situation, men man får inte ge upp utan man får fortsätta och nöta vidare och 

prova nya saker. (Karin) 

 

Karin menar att trots att man inte hittar fungerande strategier så får man arbeta vidare och 

prova nya metoder, det är viktigt att inte ge upp.  

Det jag har upplevt som inte är ett bra tillvägagångssätt är om man som 

pedagog går in i en konflikt där man inte har sett vad som hänt och försöker 

styra hur den ska lösas. Dels går lärande möjligheterna för barnen förlorade 

vid ett sådant sätt och sen är det nästintill omöjligt att det blir en rättvis 

utgång. Detta är något jag försöker undvika. (Veronika) 

 

Samtliga av informanterna är överens om att det finns strategier som inte fungerar vid 

konflikthantering. De menar också att man ibland får man prova sig fram och se vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. Vidare menar informanterna att det är viktigt att man 

tillåter sig själv göra misstag eftersom man inte är mer än en människa. 

5.3 Vilka svårigheter upplevs i arbetet med konflikthantering mellan barn i 
förskolan? 

5.3.1. Alla barn är olika 

Informanterna beskriver att en svårighet i arbetet med konflikthantering mellan barn i 

förskolan bland annat handlar om att alla barn är olika och därtill även behöver bemötas 

på olika sätt. De menar således att det därför inte går att välja en specifik strategi som man 

kan använda för alla barn. Vidare nämner Frida att det gäller att ha god kännedom om 

varje enskilt barn för att veta hur man ska bemöta just det barnet. 
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Alla barn är ju unika och handlar därför olika. Därav kan det krävas olika 

strategier med olika barn. Exempelvis kan några av de äldre barnen behöva 

använda sig av rit prat, medan andra barn behöver ett helt annat 

tillvägagångssätt. Så det finns ju ingen bestämd strategi. Däremot om man ser 

att ett barn är i behov av en särskild strategi vid konflikter så är det ju väldigt 

viktigt att man använder den allihop i arbetslaget. (Frida) 

Karin berättar förskolläraren behöver ha en stor barnkännedom för att veta hur barnet tar 

in och förstår saker vid en konfliktsituation.  

För att kunna jobba med konflikthantering är det jätteviktigt att jag vet hur det 

här barnet tar in och förstår saker. Lär sig barnet genom att använda sin 

kropp, sina ögon eller behöver barnet lyssna, smaka eller känna. Barnet kan 

behöva exempelvis stödtecken och/ eller bildstöd. Konflikthantering är 

jätteindividuellt. (Karin) 

 

Sammanfattningsvis är alla informanterna överens om att med tanke på att alla barn är 

olika, är det av största vikt att förskolläraren lär känna barnet för att hitta ett sätt som 

fungerar för just hen. Informanterna beskriver även att det inte finns någon bestämd 

strategi som fungerar för alla barn. Däremot kan det ibland vara viktigt att man arbetar på 

ett visst sätt med något barn. Där av är det viktigt att alla i arbetslaget använder sig av 

samma strategi. 

5.3.2. Utmaningar i konflikthantering 

Informanterna har både delade och olika meningar om vad de ser som utmaningar i 

konflikthantering. Att inte ha varit närvarande vid konfliktens uppkomst berättar ett flertal 

av informanterna som en stor utmaning, Anna nämner att tiden är en stor utmaning  

Tiden är nog den största utmaningen. Just det där att man är stressad och 

pressad i olika situationer. Har man tiden att tänka så här, göra så här. Jag 

tror att en utmaning som många pedagoger kan dras med är barn kännedom, 

tid och att det är jobbigt att stå tillbaka lite. Jag tror, som pedagog är man nog 

ganska inrutad i att snabbt hantera saker och att det kan vad lite jobbigt att ta 

det lugnt. Hur hanterar man frustration? Värdefullt att tänka på. (Anna) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Anna tyder på att förskolans vardag kan vara 

stressig och att det tillkommer många situationer där det förekommer tidspress, vilket 

leder till att man som förskollärare inte alltid agerar professionellt. Hon belyser att 

barnkännedom är viktigt att ha då barn agerar olika i olika situationer, och att det bland 

annat är i dessa situationer som det kan bli felaktigt. Främst när man som förskollärare blir 

frustrerad och inte vet hur man ska förhålla sig till denna frustration 
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Karin och Veronika nämner samma sak, nämligen att man som förskollärare inte alltid har 

möjligheten eller tiden till att vara närvarande i alla konfliktsituationer som sker mellan 

barn i förskolan.   

Detta nämner både Karin och Veronika som beskriver en annan utmaning i 

konfliktsituationer mellan barn i förskolan handlar om de situationer där man som 

förskollärare inte varit närvarande vid konfliktens uppkomst. De berättar: 

När det har varit en situation som man inte varit där och sett, speciellt när det 

är yngre barn. Men det är då man måste tänka att det här är inte barnets fel 

att det uppstod en konflikt utan vart var vi när det hände? Även de barn som 

kommer på förskolan och inte tränats på socialt samspel och aldrig varit med 

om konflikter tidigare. (Karin) 

  

Det finns många utmaningar, exempelvis då att man inte alltid varit 

närvarande och inte haft möjlighet att se vad som hänt och hur konflikten 

uppstått. Men även att barnen har olika lätt för sig att återberätta, lyssna och 

försöka hitta lösningar tillsammans. Därför tycker jag att det är så viktigt att 

man försöker träna barnen tidigt i dessa saker, för då blir det lättare för både 

mig som pedagog att medla med även för barnen själva när de blir äldre och 

konflikterna oftast är mer komplicerade. (Veronika) 

 

För att sammanfatta informanternas syn på utmaningar i konfliktsituationer kan man säga 

att tidspress, samt icke närvarande förskollärare vid konfliktens uppkomst ses som två 

stora utmaningar. Sedan belyser även Veronika att barn hanterar och löser konflikter olika. 

Det är därför av stor betydelse att man redan i tidig ålder börjar träna barnen i detta, för att 

så småningom kunna lösa konflikter på egen hand.  

5.3.3 Förskollärares upplevelser om huruvida de besitter kunskap i konflikthantering 

Informanterna anser sig ha någorlunda kunskap i konflikthantering. Denna kunskap har 

vuxit fram på olika sätt. Anna förklarar att hennes kunskap har ökat väsentligt efter att 

deras förskola har fått tagit del av ett projekt som handlar just om konflikthantering och att 

få syn på sitt egna förhållningssätt. Anna berättar:  

Ja nu kan man ju absolut säga ja. Projektet som vi har fått delta i har ju pågått 

i två år. Och vi har ju jobbat med vår projektledare, samt haft föreläsningar, 

litteratur och värdegrundsfrågor i arbetslaget. Projektledaren har kommit ut 

och pratat med oss och så har vi fått testa de här metoderna och strategierna i 

barngruppen. Vi har sedan analyserat kvalitetsarbetet och utvärderat hur 

dessa strategier och metoder fungerat i barngruppen. Vi har kommit jättelångt 

och vi har sett fantastiska resultat i barngruppen. Att få det teoretiska och 

sedan använda det praktiskt i barngruppen, till följd av att få utvärdera och 

resonera med arbetslaget har varit väldigt givande. (Anna) 
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Vidare beskriver Karin att kunskap är något man skaffar sig varje dag i förskolan då 

konflikter är något som sker nästan dagligen, barn emellan. Karin berättar: 

Eftersom man arbetar med barn så är det ju ett arbete som pågår dagligen, det 

sociala samspelet. I det ingår det ju konflikter så jag tycker vi har ganska stor 

kunskap om konflikthantering bland barn, men sen känner man ju sig aldrig 

fullärd eller komplett. (Karin) 

 

Detta är något som Veronika inte riktigt håller med om då hon beskriver att hennes 

kunskaper gällande att bemöta konflikter mellan barn har krävt en rad olika 

tillvägagångssätt, men att hon ännu inte känner sig riktigt färdiglärd. Hon säger: 

En viss kunskap läste man sig till under utbildningen, men i min mening så var 

det alldeles för lite. Med tanke på hur ofta de ändå uppkommer konflikter 

mellan barnen så hade jag önskat mig mer av det under utbildningen. Jag hade 

velat ha än mer kunskap i vilka olika strategier de ändå finns och hur jag kan 

använda mig av dem som komplement till de jag använder idag. (Veronika) 

 

Slutligen kan man säga att informanterna menar på att de besitter en viss kunskap gällande 

hur man ska bemöta barn i konfliktsituationer utifrån de erfarenheter de får med sig varje 

dag av det sociala samspelet som jobbet innebär. Däremot betonar några av informanterna 

att denna kunskap kan växa sig ännu större och att man utifrån barns olikheter kan behöva 

få mer fördjupad kunskap i olika strategier som kan vara till hjälp. 

5.3.4 Förskollärares upplevelser huruvida de skulle vilja ha mer kompetensutveckling i 

konflikthantering 

Samtliga informanter uttrycker huruvida man aldrig blir fullärd som förskollärare. Det 

finns ett stort behov för kompetensutveckling vad gäller konflikthantering mellan barn i 

förskolan. Informant Karin och Veronika menar att de skulle vilja ha mer kontinuerlig 

utbildning där uppföljning, utvärdering och reflektion ska ingå för att få fördjupade 

kunskaper. Anna menar att de inte hade kommit dit dom är idag om de inte fått ingå i ett 

projekt gällande konflikthantering. I projektet har de fått ta del av litteratur och 

föreläsningar, samt praktiska övningar. 

Ja, vi skulle vilja ha mer kompetensutveckling i konflikthantering. Om vi inte 

hade fått den här möjligheten så hade vi ju förmodligen fortfarande varit i 

samma läge som jag nyss beskrev fast vi hade inte haft det här att kunna sätta 

ord på allting och kunnat utveckla det som vi gjort, och kunnat få med 

barngruppen på det här sättet. Och vi har ju sagt det flera gånger att alla 

borde få ta del av ett sådant här projekt. (Anna) 
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Mer än bara en kvällsträff, man skulle vilja få gå på en utbildning och sen 

jobba lite djupare med den, att man får fortsätta utbildningen lite längre, för 

att det ska bli en metod som blir mer befäst för oss pedagoger. För att jag ska 

kunna förändra mitt sätt, så måste jag ju få syn på vad det är jag gör och det 

kan ju vara svårt. Men det handlar mycket om att prata om värdegrund i ett 

arbetslag, vilken värdegrund vill vi ha för barnen för det går ju hand i hand 

med social förmåga, att har vi en stor tilltro till våra barn att dom kan och att 

dom kan utvecklas och att dom vill så blir det ju också lättare för dom när man 

jobbar med förebyggande arbete. (Karin) 

 

Veronika menar att kompetensutveckling är viktig eftersom man som förskollärare 

dagligen stöter på barns olikheter, och menar att all extra kunskap man kan få är värdefullt 

i arbetet med konflikthantering mellan barn i förskolan. Veronika berättar: 

Ja till mer kompetensutveckling inom detta område! Man är aldrig färdiglärd, 

barn är så olika och har olika förutsättningar som är viktiga att ta hänsyn till 

och lära sig hantera. Så därför skulle jag verkligen vilja ha mer 

kompetensutveckling. (Veronika) 

  

Gemensamt kan man säga att alla informanter har en önskan om mer kompetensutveckling 

vad gäller konflikthantering mellan barn i förskolan. Det är också tydligt att Anna och 

Karin menar på att kompetensutvecklingen kräver ett fördjupat tillvägagångssätt för att 

kunskapen ska få en starkare innebörd och ett syfte.   

6. Analys 

I denna del kommer resultatet av vår studie att analyseras, där tidigare forskning som 

presenterats i vår bakgrund jämförs mot vårt resultat. Hur väl stämmer forskning mot 

förskollärares upplevda erfarenheter?  

6.1 Hur bidrar konfliktsituationer till barns utveckling och lärande? 

Enligt Hakvoort (2015) så skapar konfliktsituationer goda möjlighet för barn att träna sig i 

att samtala kring olika uppfattningar och tolkningar, ge uttryck för sina egna tankar samt 

få reflektera över sitt eget och andras beteende under en händelse. Detta menar också 

informanterna som beskriver att konflikthantering är en stor del i det pedagogiska arbetet. 

På förskolan får barnen träna sig i det sociala samspelet, empati och förmågan att beskriva 

och reflektera kring sina egna känslor. Informanterna beskriver även att när barnen 

befinner sig i en konflikt är det mycket som barnen kan lära sig och ha nytta av i andra 

sammanhang. Bland annat det sociala samspelet, hur man kan argumentera för sin sak, 

lära sig vara lyhörd och visa hänsyn. 
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Fennefors och Jansen (2009) beskriver att empati och inlevelse är resultatet av intoning 

som kommer från de nära relationerna i barnets omgivning. De barn som inte blir 

bekräftade i deras känslor av glädje, sorg eller ilska får inte möjlighet att utveckla hela sitt 

känsloregister. Om barn inte tillåts att utveckla detta känsloregister, kan det leda till 

oförmågan att bekräfta andra och kunna visa empati.  

I resultatet så anger informanterna att med de yngre barnen får pedagogen visa med hjälp 

av kroppsspråk hur man ska göra och förstärka det med ord, och för de äldre barnen så 

handlar det mycket om att samtala och sätta sig in i barnets situation. Med de äldre barnen 

handlar det också om att få de som är inblandade i konflikten att sätta sig in i varandras 

situation. Det framkommer även i resultatet att man bör hitta strategier som gör det 

enklare med de yngre barnen. Detta eftersom förskollärare inte kan ha förväntningar att 

yngre barn ska kunna komma med verbala uttryck, utan man måste visa mer konkret.  

Som Öhman (2003) beskriver kan samspel också kommuniceras med blickar, ljud, kramar 

och annan beröring. Detta kroppsspråk beskrivs vara en avgörande del i samspelet, innan 

barnet lärt sig det verbala språket. Detta framgår också i resultatet där informanterna 

beskriver att man som förskollärare kan visa barnen vad en kram är, vad mjuk är. Det 

handlar mycket om att uppmuntra det barnet gör som är positivt.  

Samtliga informanter uttrycker att barns samspel är det första steget till att barnen tillslut 

ska kunna bli demokratiska medborgare, som Hakvoort (2015) betonar och som även 

beskrivs i förskolans läroplan. Informanterna uttrycker att barn lär av varandra i samspel 

och lek. Det är också där som barnen för första gången blir utsatta för diverse konflikter. 

Alvestad (2010) beskriver att kompetens i konflikthantering innebär att ha kunskap om 

hur man kan förhålla sig till människor på ett passande sätt vid en oenighet. Barn tillägnar 

sig denna kunskap genom erfarenhet, till största del i leksituationer. Genom att förhandla 

så erövrar barnen nya strategier för lek och gemenskap. Förhandlingssituationerna som 

uppstår ökar barnens erfarenhet och kompetens inför framtida situationer. Informanterna 

beskriver att det skiljer sig mycket i konflikthanteringen mellan barn i olika åldrar då de 

yngre barnen inte har utvecklat denna kunskap som Alvestad (2010) beskriver. En av 

informanterna berättar att yngre barn inte alltid förstår konsekvenser, vilket kan göra det 

svårare i konfliktsituationer.  

6.2 Strategier för förskollärare vid konflikthantering 

I resultatet framgår det en rad olika strategier och tankar kring olika arbetssätt i 

konflikthantering. En stor del är det förebyggande arbetet som också Edfelt (2015) 

nämner.  Informanterna beskriver att det förebyggande arbetet avser att man tillsammans 



 

27 

 

med barnen arbetar med empati, känslor och hur man är en bra vän. Informanterna 

beskriver även hur de ger barnen mycket beröm och positiv feedback, som ett 

förebyggande arbetssätt för att barnen ska bli bekräftade när de gör någonting bra. På 

vilket sätt man berömmer menar informanterna spelar stor roll och understryker hur man 

bör berömma processen och inte det färdiga resultatet. Resultatet visar att informanterna 

arbetar mycket efter att inte bemöta barnen med ilska utan bemöta de med ett lugn, då de 

menar att man ska komma ihåg att affekter smittar. Detta anger även Hejlskov och Edfelt 

(2017) som påpekar att pedagogerna kan genom att ändra sitt tonläge och kroppsspråk 

minska konflikterna.  Informanterna tar också upp detta och beskriver att bemötandet 

grundar sig i att inte bemöta barnen med samma temperament som dem, utan istället ge 

barnet tillfälle att lugna ner sig. Det är även av stor vikt att inte försöka ändra på barnet, 

utan ge barnet bättre förutsättningar. Hejlskov & Edfelt (2017) menar vidare att detta 

ställer höga krav på förskollärarna, som kontinuerligt behöver se över miljön för att den 

ska vara harmonisk för alla att vistas i. Som Hejlskov & Edfelt (2017) beskriver, förklarar 

även informanterna att en stressig miljö kan göra att man som förskollärare går in i 

konfliktsituationer med förutfattade meningar. Detta kan även medföra att man lägger ord 

i barnets mun eller pratar över dess huvud.  

Vidare är kamratmedling en av strategierna som nämns i resultatet av ett flertal 

informanter. Kamratmedling beskrivs som en strategi för att hjälpa barnen att själva lösa 

konflikter som uppstår. Strategin handlar om att hjälpa barnen att sätta ord på det som har 

hänt, samt att utveckla barnens förmåga att kunna sätta sig in i varandras situation. 

Förskolläraren används som en medlare och hjälper barnen att kommunicera med 

varandra, samt hitta lösningar på konflikten som uppstått. Beskrivningen som Kolfjord 

(2010) gör av kamratmedling skulle kunna förklaras som en metod som står gemensamt 

med förskolans målformuleringar vad gäller inkludering, lärande och demokrati. När 

barnen själva får hantera sina konflikter visar det på en barnsyn där barn anses som 

kompetenta, med förmågor att kunna lösa sina konflikter själva. Syftet med 

kamratmedling som Kolfjord (2010) anger, stämmer väl överens med det som 

informanterna berättar när dom beskriver varför de använder sig av kamratmedling. 

Informanterna berättar att syftet alltid är att barnen så småningom ska kunna lösa sina 

konflikter utan en förskollärares inblandning. Detta är någonting som informanterna hela 

tiden återkommer till, att om man som förskollärare går in i konflikten med avsikt att ta 

över och styra, så får man oftast inte veta vad som låg bakom själva konflikten.  
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En av informanterna i resultatet berättar om en metod i konflikthantering som kallas för 

CPS. CPS står för Collaborative & Proactive Solutions och handlar framförallt om att visa 

empati för barnet. Strategin syftar både till att ta reda på vad barnet vill och varför. 

Därefter är det dags att presentera förskollärarens bekymmer, vilket hjälper barnet att 

förstå problemet. Inledningsvis så börjar förskolläraren alltid med att uttrycka ”Jag har 

märkt att det blir ett bekymmer för dig när du...” Slutligen gäller det att hitta ömsesidiga 

lösningar som känns bra för båda parter och framför allt för barnet. CPS liknar metoden 

NVC som Palm och Elvin-Nowak (2010) förklarar. Båda dessa modeller handlar om ett 

medvetet förhållningssätt för kommunikation. Palm och Elvin- Nowak (2010) betonar att 

det är viktigt i ett sådant samtal att förskolläraren uttrycker sina egna känslor och behov 

istället för att rikta kritik. Viktigt är även att uttrycka sina önskemål men inte ställa krav. I 

resultatet så framgår det att den strategin riktas mer mot äldre barn eftersom informanterna 

menar att barnet måste verbalt kunna uttrycka tankar och känslor, man måste även kunna 

svara på öppna frågor och förstå innehållet av en fråga och en instruktion. 

6.3 Vilka svårigheter upplevs i arbetet med konflikthantering mellan barn i förskolan? 

Viktigt att ha i beaktande menar Edfelt (2015) är att strategier som fungerar vid 

konflikthantering för ett barn inte alltid fungerar för ett annat barn, oavsett om det sker vid 

en liknande situation. Således behöver förskollärare mer fördjupade kunskaper vad gäller 

arbetssätt och verktyg som de kan använda sig av i situationer där konflikter kan uppstå. 

Detta beskriver även informanterna i resultatet som anger att alla barn är olika och 

behöver bemötas på olika sätt. De menar att det därför inte går att välja en specifik strategi 

som man kan använda med alla barn. Vidare nämner informanterna att det gäller att ha 

god kännedom om varje enskilt barn för att veta hur man ska bemöta just det barnet, något 

som även Edfelt (2015) uttrycker.  

En annan svårighet som presenteras i resultatet är att som förskollärare inte har varit 

närvarande vid konflikters uppkomst, vilket ett flertal av informanterna ser som en stor 

utmaning. Hejlskov och Edfelt (2017) beskriver sådana situationer där förskolläraren inte 

varit närvarande, som ett problem för barnens lärande. Författarna menar att det är en 

omöjlighet att veta vad ett barn lär sig om förskolläraren inte finns där och ser situationen. 

Informanterna uttrycker främst att det är viktigt att tänka att det i ett sådant fall inte är 

barnets fel att det uppstod en konflikt, utan förskolläraren behöver fundera på: vart var vi 

när det hände? Edfelt (2015) nämner att förskollärare i viss mån saknar kunskap och 

förståelse vad gäller att finna strategier i utmanande situationer. När konfliktsituationer 

uppstår kan det vara väldigt svårt att nå fram till de barn som ännu inte utvecklat den 
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empatiska förmågan och inte klarar av att samspela, detta beskriver informanterna och 

även Sandberg (2014). Sandberg (2014) menar att de största orsakerna till att barn har 

svårigheter med interaktion beror på oförmågan att kunna påbörja, upprätthålla och 

avsluta ett samspel på ett korrekt sätt. Det finns många svårigheter och utmaningar som 

informanterna beskriver i arbetet med konflikthantering. Informanterna är överens om att 

det definitivt finns ett stort behov av kompetensutveckling i detta arbete, men tycker sig 

ändå ha stor kunskap av konflikthantering då det är något som de stöter på dagligen. 

Informanterna uttrycker att de skulle vilja ha mer kontinuerlig utbildning där uppföljning, 

utvärdering och reflektion ska ingå för att få fördjupade kunskaper. 

7. Diskussion  

I följande del kommer egna tankar att ställas mot studiens resultat. Vi delar med oss av 

egna åsikter och synpunkter som relateras både till tidigare forskning och resultatet.  

7.1 Hur bidrar konfliktsituationer till barns utveckling och lärande? 

Det framgår tydligt enligt forskning och studiens resultat att barns utveckling och lärande 

präglas av sociala interaktioner där konflikter har en avgörande del. Vi tänker att då det är 

en så stor del i barnens utveckling, sätter det höga krav på förskollärarens professionella 

kompetens. Vidare menar vi att om förskolläraren inte besitter denna kompetens så går 

barnen miste om en lärandemöjlighet, i hur man ska hantera och bemöta en annan individ i 

en konflikt. Utan denna kunskap så relaterar vi till det som Fennefors och Jansen (2009) 

nämnde ovan. Nämligen att barnet kan få problem med att känna empati och förståelse för 

andra, vilket skulle kunna leda till svåra sociala relationer. Som forskare, men även 

informanterna beskriver i analysen ovan, anser vi att det är av stor vikt för de yngre 

barnens utveckling och lärande att man använder sig av förstärkning. Både genom att visa 

med kroppen samtidigt som man talar med ord för att barnen lättare ska få en förståelse 

för vad som är rätt och fel att göra vid en konflikt, då de ännu inte lärt sig verbala uttryck. 

De yngre barnens första möte med konflikter och huruvida förskolläraren bemöter dessa 

lägger grund för hur barnen sedan kommer att agera i framtida konfliktsituationer, vi 

tänker att det därför är av största betydelse att förskolläraren har kunskap om hur 

konflikter påverkar barnets utveckling och lärande.  

7.2 Vilka strategier använder förskollärare vid konflikthantering mellan barn i förskolan? 

I denna rapport har det framkommit både från forskning och studiens resultat att det finns 

en rad olika strategier som går att använda sig av, främst i förebyggande syfte. Som Edfelt 

(2015) och studiens informanter beskriver  måste man komma ihåg att barn är olika och 
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behöver olika strategier. Vår tanke inom detta är att förskollärare kan behöva prova sig 

fram och lära känna varje individs behov. Vi anser därför att det är av stor vikt att 

förskolläraren är närvarande och uppmärksam på varje barn. Vi känner mycket för 

lågaffektivt bemötande, att bemöta barn med en lugn intoning för att barnets stressnivå ska 

sjunka, och utifrån det lyssna in barnets behov. En annan strategi som vi anser är viktig är 

att man har samsyn i arbetslaget. Det vill säga att man har gått igenom och kommit 

överens om hur man vill arbeta med konflikthantering, samt vilket syfte man har med 

arbetet. Vi instämmer även med det som tas upp i vår analys, nämligen att det är viktigt att 

man som förskollärare inte är ute efter att lösa konflikten åt barnet, utan att man agerar 

medlare och finns där som en stöttande hand, så att barnet ska lära sig att lösa konflikter 

på egen hand. Vi tänker också att det är betydelsefullt för barnens självkänsla att de ska få 

möjlighet att komma till tals i en konfliktsituation och att de får känna att de har fått 

uttrycka sig och blivit lyssnade på.  

7.3 Vilka svårigheter upplevs i arbetet med konflikthantering mellan barn i förskolan? 

Gemensamt från tidigare forskning och vårt resultat beskrivs det tydligt att en av de största 

svårigheterna i arbetet med konflikthantering mellan barn i förskolan handlar om att 

förskollärare inte har varit närvarande vid konflikternas uppkomst. Detta är något som vi 

själva kan relatera till utifrån egna erfarenheter av att ha jobbat inom förskolan. Dagens 

förskolor ser lite olika ut vad gäller innemiljön. Många förskolor har små utrymmen med 

flera rum. Enligt oss säger det sig självt att med så stora barngrupper blir det en 

omöjlighet för förskollärare att hinna vara på alla ställen samtidigt. Där av ser vi som 

största vikt att man bör börja arbeta tidigt med barn gällande hur man ska vara mot 

varandra, så att de så småningom kan lösa de flesta konflikter på egen hand. En annan 

svårighet som tas upp handlar om förskollärares avsaknad och önskan om mer 

kompetensutveckling gällande att finna strategier. Både tidigare forskning och 

informanterna i vår studie påpekar att en viss kunskap finns, men att problemet ligger i att 

hinna bemöta varje enskilt barns behov.  Detta är något som vi båda har insett under 

utbildningens gång att vi saknar kunskap i och hade önskat mer av.  

Avslutningsvis hoppas vi med denna rapport att ni som läsare har fått upp ögonen för hur 

stort och viktigt arbetet med konflikthantering mellan barn i förskolan är, och hur det 

faktiskt påverkar vår framtida generation. Vidare vill vi också belysa att förskollärares 

upplevda erfarenheter är något som bör tas på allvar då det visar hur verkligheten ser ut. 

Med denna rapport vill vi även påminna om att förskollärare i förskolans verksamhet gör 



 

31 

 

så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Man får inte glömma bort att de som 

jobbar på förskolan inte är mer än människor med ett svårt och viktigt uppdrag.  
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Bilaga 1 

Forskningsfrågor + Intervjufrågor 

Hur bidrar konfliktsituationer till barns utveckling och lärande? 

Är konflikthantering en stor del av det pedagogiska arbetet? 

 

Vad är ert syfte och mål med de strategierna ni använder er av?  

Enligt forskning så befinner sig barn i en konflikt också i en process för lärande och 

utveckling, kan du beskriva hur du ser på det?   

 

Skiljer sig konflikthanteringen mellan barn i olika åldrar? Om ja, på vilket sätt? 

 

Vilka strategier använder förskollärare vid konflikthantering mellan barn i 

förskolan 

Hur skulle du beskriva att ni bemöter konflikter mellan barnen? - Använder ni er av några 

specifika strategier? 

 

Hur viktigt anser ni att samsyn i arbetslaget är vid konflikthantering? 

 

Har du/ ni upplevt några strategier som inte fungerat vid konflikter mellan barn?  

OM JA, kan du beskriva vidare 

 

Vilka svårigheter upplevs i arbetet med konflikthantering mellan barn i förskolan? 

Anser du/ ni i ert arbetslag att ni har mycket kunskap gällande att hantera konflikter 

mellan barn i förskolan? 

Om JA, Kan du ge ett exempel på en sådan kunskap? 

Om NEJ, Vilken kunskap saknas? 

 

Skulle det behövas mer kompetensutveckling inom ämnet för förskollärare? 



 

 

 

 

Vilka utmaningar möter du som förskollärare i barnens konflikter? 

(Exempelvis inte närvarande förskollärare vid konfliktens uppkomst.) 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Missivbrev  

Hej! 

Vi heter Magda Degerfeldt och Therese Ander och vi studerar på Förskollärarprogrammet 

på Umeå Universitet. Vi kommer under hösten att skriva en c-uppsats som syftar till att få 

en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med konflikthantering mellan barn i 

förskolan. Genom vår undersökande studie ämnar vi skapa en fördjupad kunskap om hur 

förskollärare arbetar med konflikthantering utifrån deras upplevelser och erfarenheter. Vi 

önskar därmed att intervjua verksamma förskollärare. 

Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informanten 

försäkras anonymitet där namn, personuppgifter och arbetsplats inte kommer framgå i 

studien. Under intervjun kan informanten välja att avstå från att besvara våra frågor. 

Informanten har rätt att närsomhelst avbryta då deltagandet är frivilligt. Vi kommer att 

spela in intervjuerna för att underlätta vår bearbetning av materialet. Dessa ljudfiler 

kommer sedan att raderas. Vi beräknar intervjutiden till ca 30 min - 1 h. Vid eventuella 

synpunkter eller funderingar, välkommen att kontakta oss!  

 

Magda Degerfeldt, förskollärarstuderande tel. nr: *** *** **** 

epost: ********** 

 

Therese Ander, förskollärarstuderande tel. nr: *** *** **** 

epost: *********** 

 

 


