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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare uppfattar att de kan arbeta med 
konflikthantering samt när och var konflikter mellan barn kan ske och hur dessa konflikter kan 
komma till uttryck och avslutas. För att få underlag till detta så har en kvalitativ studie 
genomförts där fyra förskollärare intervjuats. Resultatet visar att förskollärares uppfattning är att 
barns konflikter vanligtvis uppstår inomhus och när de är trötta. Barn tenderar att leka vidare 
efter avslutad konflikt och använder sig ofta av en insisterande strategi i deras konflikter. Barns 
konflikter handlar vanligtvis om kontroll över materiella ting och lekidéer. Resultatet visar också 
vikten av ett medlande och stöttande förhållningssätt från pedagogernas sida.   

Nyckelord: Destruktiv konflikt, konflikter mellan barn, konflikthantering i förskola, konstruktiv 
konflikt.   
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1 Inledning  

Hakvoort (2012) beskriver att synliga konflikter ökat under de senaste tio åren, detta har bidragit 
till att intresset kring konflikter ökat inom både utbildning och forskning. Vad en konflikt är och 
hur en konflikt gestaltas råder det delade meningar om, somliga anser att en konflikt är något 
fysiskt eller verbalt våldsamt, medan andra anser att en konflikt är då två barn diskuterar något 
som de är oense om. Jag söker i mitt examensarbete efter ett sätt att kategorisera olika typer av 
konflikter som antingen konstruktiva eller destruktiva. För att som pedagog vara väl utrustad och 
förberedd på konflikter som sker mellan barn så är det viktigt att försöka förstå varför de dyker 
upp, när och var de vanligtvis sker, hur de kan gestaltas på olika sätt samt vilka följder som blir 
efter olika typer av konflikter. Det är viktigt att vara ödmjuk inför att konflikter inte är statiska 
och ingen konflikt är den andre helt lik, men genom att studera de olika känslouttryck som barn 
har i en konfliktsituation så blir det möjligt att avgöra ifall det är en konstruktiv konfliktsituation 
som kan leda till social utveckling eller en destruktiv konflikt som kan förstöra ett 
kamratförhållande (Arsenio & Killen, 1996; Dunn & Brown, 1994; Laursen & Hartup, 1989; 
refererad i Miller & Olson, 2000). 

 

Min erfarenhet som pedagog i förskola kring konflikter mellan barn är att de bemöts på olika sätt 
beroende på förskola. Jag tycker mig se övergripande mönster kring pedagogers sätt att hantera 
konflikter mellan barn, antingen så försöker pedagoger medla i konflikter eller så tar de direkt på 
sig rollen som ”domare” för att konflikten ska komma till ett snabbt slut. Båda förhållningssätten 
är användbara vid olika situationer och i detta examensarbete söker jag förskollärares 
uppfattning om hur barns konflikter utspelar sig och hur förskollärare uppfattar att de hanterar 
konfliktsituationerna som uppstår. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare uppfattar att de kan arbeta med 
konflikthantering samt hur de resonerar kring förskolebarns sätt att hantera konflikter 
sinsemellan 

 

1.2 Frågeställningar 

 Var och när upplever förskollärare att konflikter uppstår i förskolan? 
 Hur uppfattar förskollärare att konflikter mellan förskolebarn utspelar sig och avslutas? 
 Hur uppfattar förskollärare att de hanterar olika konfliktsituationer som uppstår mellan 

förskolebarn? 
 

1.3 Begrepp och definitioner 

1.3.1 Konflikt 

Konflikt är något som sker då barn inte initialt kan komma överens, det kan röra sig om bland 
annat materiella ting, regler, lekidéer mm. Dessa konfliktsituationer kan sedan komma till uttryck 
på olika sätt beroende på barns personlighet och utvecklingsnivå. Hakvoort (2012) hänvisar till 
Thomas Jordans definition av konflikt som innebär att en konflikt mellan barn uppstår då ett 
minst ett barn upplever att hens önskemål är för betydelsefulla för att ge vika och upplever att 
motparten blockerar möjligheten att få dessa önskemål uppfyllda.    
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1.3.2 Scaffolding 

Scaffolding i förskolan är då en pedagog stöttar barn att lösa ett problem som hen ännu inte är 
kapabel att lösa på egen hand (Wood & Wood, 1996) 
 

1.3.3 Yngre och äldre barn 

Med ”yngre barn” menar studien barn som är mellan ett och tre år gamla, ”äldre barn” avser i 
studien barn som är mellan fyra och sex år gamla. 

 

1.3.4 Pedagog 

Pedagog hänvisar till förskollärare, barnskötare och obehörig personal i förskolan. 

 

1.3.5 Destruktiv konflikt 

Att en konflikt är destruktiv innebär att konfliktsituationen kan inneha en skadlig potential 
(Hartup & Laursen, 1993; Elswood, 1998). Det finns risk att konflikten förstör kamratförhållande 
snarare än att den leder till social utveckling. 

 

1.3.6 Konstruktiv konflikt 

Konstruktiv konflikt uppstår när barn förhandlar, argumenterar, kompromissar och försöker sätta 
sig in i den andres perspektiv. Dessa konflikter kan hjälpa definiera relationer mellan barn och 
leda till en djupare relation (Singer, Van Hoogdalem, De Haan & Bekkema, 2011). 

2 Bakgrund 

Inledningsvis kommer bakgrunden beröra vad som står skrivet i styrdokument om barns 
konflikter. Efter styrdokument beskrivits så kommer tidigare forskning inom ämnet att 
presenteras utifrån olika underkategorier. Studien kommer beröra vad som kan ses som en 
konstruktiv samt destruktiv konflikt mellan barn i förskolan, hur konflikters miljö kan se ut samt 
varför konflikter ofta uppstår mellan barn. Därefter berörs hur konflikter kan gestaltas mellan 
barn, vilka strategier barn använder, skillnader som kan finnas beroende på kön och hur 
konflikter kan avslutas. Avslutningsvis så kommer studien att beröra pedagogens 
konflikthantering vid konflikter mellan barn, hur pedagogens förhållningssätt påverkar barns 
konflikter och deras sociala utveckling samt hur ett konstruktivistiskt förhållningssätt kan se ut. 

 

2.1 Styrdokument 

Förskolans läroplan belyser vikten av att varje barn ges förutsättning att hantera konflikter och 
står det skrivet att arbetslaget ska  

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra. 

(Skolverket, 2018, s.13) 

Vidare belyser läroplanen att 

genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och 
hantera konflikter. 
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(Skolverket, 2018, s.8) 

I relation till läroplanens anvisningar så blir det viktigt att reda ut vad en konflikt är, hur en 
pedagog kan arbeta för att stödja barn i konfliktsituationer och vilka konflikter som är destruktiva 
och således viktiga att förebygga. 

 

2.2 Konflikter mellan barn i förskolan 

Konflikter är ständigt återkommande i barns liv och sker dagligen på förskolor (Hartup & Laursen, 
1993). Hartup och Laursen (1993) samt Singer m.fl. (2011) beskriver att konflikter sker likväl med 
vänner som med andra barn på förskolan och att meningsskiljaktigheter kan påvisa en gemensam 
grund mellan barnen som är viktigt att uppmärksamma för att en vänskaplig relation ska kunna 
utvecklas. Konflikter är viktiga för att barn ska mogna och lära sig sociala regler (Singer m.fl., 
2011; Hartup & Laursen, 1993; Arcaro-Mcphee, Doppler & Harkins, 2002). Konflikter mellan barn 
i samma maktposition kan vara särskilt viktiga, detta eftersom då ett barn får sitt mål utmanat av 
ett annat barn så leder detta till reflektion, både över sina egna skäl och även kring huruvida 
barnet som ifrågasätter har någon logik i sitt resonemang (Shantz, 1987). Författaren refererar till 
Piaget som beskriver att det sker kognitiva konflikter inom barnet som leder till att barnet 
utvecklar sociala färdigheter för att kunna samarbeta med andra barn. 

 

Singer m.fl. (2011) beskriver att konflikter kan hjälpa till att definiera relationen mellan barn, det 
kan resultera i en djupare och mer produktiv relation än om det inte skett någon konflikt alls. 
Verbeek och De Waal (2001) beskriver att sluta fred efter de oundvikliga konflikterna förutsätter 
att barn samspelar med varandra. Författarna menar att fred inte innebär att barn är passivt 
snälla utan att fred är en aktiv, kreativ process där barn inte kan ignorera det som skiljer dem åt 
och de olika perspektiven som finns. Om inte fred kan slutas utan ett barn kontinuerligt blir 
utsatt för aggressivt beteende av sina kamrater så kan detta leda till både sociala- och 
beteendeproblem för det utsatta barnet (Elswood, 1998). Författaren belyser att aggressivt 
beteende är något som lärs över tid som en respons på destruktiva konflikter, somliga barn 
finner inget annat tillvägagångssätt än att aggressivt eller våldsamt bemöta barn som utmanar 
dem och måste således lära sig mer fridfulla metoder att hantera konflikter på. 

 

2.2.1 Konstruktiv konflikt 

Verbeek och De Waal (2001) samt Hartup och Laursen (1993) beskriver att en konstruktiv konflikt 
präglas av ett försonligt beteende snarare än ett dominant och att det är viktigt att barnen inte är 
i affekt under konfliktsituationen. Hartup och Laursen (1993) belyser att en konstruktiv 
konflikthantering då barnen har kontroll över sina känslor och samarbetar associeras med 
fortsatt sociala interaktioner, författarna framhäver en korrelation mellan konstruktiv 
konflikthantering och flertalet goda sociala relationer. Shantz (1987) beskriver att en konstruktiv 
konflikt fokuserar på huvudproblemet där de involverade barnen söker problemlösning så att 
samtliga i slutändan blir nöjda, antingen genom att de reder ut sina problem eller accepterar 
varandras olikheter. Hartup och Laursen (1993), Verbeek och De Waal (2001) samt Singer m.fl. 
(2011) belyser att en konstruktiv konfliktsituation ofta leder till att barnen fortsätter leka med 
varandra då konflikten är löst, även om de inte interagerat på förhand. 

 

Singer m.fl. (2011) och Elswood (1998) beskriver att en förutsättning för att en konflikt ska bli 
konstruktiv är att barnen använder strategier som förutsätter kompromisser, förhandlingar, 
hjälpsamhet och där barnen tar del av den andres perspektiv. Singer m.fl. (2011) samt Chen, Fein, 
Killen och Tam (2001) belyser att konstruktiva konflikter blir allt vanligare ju äldre barnen blir, 
detta eftersom användandet av strategier vid konfliktsituationer hänger ihop med barnens 
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utvecklingsprocess. Författaren menar att barn vid tre års ålder vanligtvis utvecklar de 
färdigheter som krävs för att använda strategier som är sammankopplade med konstruktiva 
konflikter. De utvecklar förmågan att sätta sig in i den andres perspektiv och förstå den andres 
känslor och önskningar, barnens språk och impulskontroll ökar också succesivt desto äldre 
barnen blir. Singer m.fl. (2011) belyser att yngre barn ofta försonas genom att erbjuda det andra 
barnet eller försöka få kroppskontakt.  

 

2.2.2 Destruktiv konflikt 

Konflikter som inleds då ett barn blivit stört eller fått en leksak taget av ett annat barn innehar en 
skadlig potential (Hartup & Laursen, 1993; Elswood, 1998). Dessa konflikter kan leda till fysiskt 
våld i form av exempelvis slag eller bitningar, det kan även leda till psykiskt våld i form av fula ord 
och kränkningar (Elswood, 1998). Författaren framhäver språkets betydelse vid 
konfliktsituationer, att språket både kan lösa konflikter samtidigt som det kan eskalera konflikter 
från att vara verbalt till att bli verbalt och ibland även fysiskt våldsamt. När konflikter eskalerar till 
dessa typer av våld så är det en destruktiv konflikt som startat (Elswood, 1998). Författaren 
beskriver att dessa destruktiva konflikter präglas av en okontrollerad atmosfär som kan uppfattas 
som ”bråkig”, exempelvis genom att barn förstör något som ett annat barn byggt.  

 

Singer m.fl. (2011) fann i sin studie att yngre barn tenderar att använda strategier där 
sannolikheten att konflikten skulle få en destruktiv karaktär är allt större. Dessa strategier präglas 
av fysiskt våld, tvång och grundar sig oftast i en oförmåga från barnets sida att sätta sig in i den 
andres perspektiv. Shantz (1987) hänvisar till Deutsch beskrivning att användandet av strategier 
som präglas av våld och hot är något som sker då barnen gått ifrån huvudproblemet, konflikten 
har således eskalerat till destruktiv och det slutar med att båda barnen går ifrån konflikten 
missnöjda. Chen m.fl. (2001) beskriver att ett insisterande förhållningssätt tenderar att leda till 
användningen av dessa destruktiva strategier och att detta förhållningssätt är vanligare hos de 
yngre barnen på förskolan. Shantz (1987) belyser att konflikter som barn löser på egen hand ökar 
risken för att det ska finnas en tydlig vinnare och förlorare där det ena barnet ger upp sin rätt 
eller ger vika för den andres mål. Författaren beskriver att det är mer sannolikt att dessa 
strategier används om barn inte lekt tillsammans innan konflikten startat och dessa strategier 
minskar även sannolikheten att barnet leker vidare efter avslutad konflikt.  

 

2.3 Var och när konflikter uppstår mellan barn i förskolan 

Pálmadóttir och Johansson (2015) beskriver att den fria leken ger barn möjlighet till att utvecklas 
samtidigt som de har roligt tillsammans, detta leder dock också till att konflikter kring social 
status kan uppstå. Elswood (1998) fann i sin studie att de flesta aggressiva beteenden och bråk 
skedde under barns fantasilekar, detta eftersom kontroll av fantasileken är något som barn tycks 
värdesätta högt. Konflikter sker vanligtvis mellan två barn som går på samma avdelning (Verbeek 
& De Waal, 2001). Elswood (1998) menar att gemensamma aktiviteter i små grupper både 
minskar risken för att en konflikt ska uppstå samtidigt som det bidrar till att konflikter oftare blir 
lösta. Hartup och Laursen (1993) beskriver att i en konflikt mellan två barn som tidigare 
interagerat är risken mindre att den kommer innehålla aggression, konflikterna tenderar att vara 
kortare och barnen fortsätter umgås efter avslutad konflikt jämfört med om en konflikt startar då 
ett barn kommer in utifrån. Kunskap om när våldsamma konflikter sker kan hjälpa pedagogen att 
förebygga och lösa upp konflikter (Elswood, 1998). 
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2.3.1 Konflikters miljö 

Elswood (1998) belyser inverkan som rummets miljö har på hur konflikter utspelar sig. Där barn 
leker med lego tenderar det att förekomma fysiskt våld. För att minska denna risken menar 
författaren att det är viktigt att det finns tillräckligt med yta i legorummen, att det är små 
grupper som vistas där samt att lärare försöker vara närvarande vid dessa rum. Verbeek och De 
Waal (2001) belyser också sambandet mellan miljö och konflikter, författarna menar att barn är 
mer benägna att leka vidare och lösa sina konflikter om de utspelar sig inomhus jämfört med 
utomhus. Detta eftersom barn har lättare att gå undan utomhus då det är en mer öppen yta 
jämfört med inomhus där de oftast måste reda ut sina konflikter för att kunna fortsätta leka. 
Bento och Dias (2017) samt Kroeker (2017) belyser att det är vanligare att konflikter uppstår 
inomhus jämfört med utomhus och detta är förmodligen något som hänger ihop med att miljön 
inomhus är mycket trängre. Verbeek och De Waal (2001) beskriver att även om det är vanligare 
att konflikter löser sig inomhus så tenderar konflikter som får en fridfull lösning ske snabbare 
utomhus än inomhus, detta eftersom barn har större möjlighet att ”springa av sig” utomhus och 
således lugna ned sig snabbare. Författaren menar att det tar längre tid att lugna ned sig 
inomhus då den som barnet precis varit i konflikt med oftast är närvarande. 

 

2.3.2 Varför konflikter mellan barn uppstår 

För att komma underfund med var och när konflikter uppstår mellan barn i förskolan så är det 
viktigt att veta vad som kan ligga till grund för konflikterna. Elswood (1998) beskriver att barn 
sällan vill leka ensamma och när de är ensamma så försöker de få tillträde till en lek, att undvika 
att bli lämnad ensam är en orsak som ofta leder till konflikter. Shantz (1987) samt Chen m.fl. 
(2001) belyser att de flesta konflikterna i förskolan grundar sig antingen i rätten till materiella 
ting eller barns idéer som rör deras fantasilekar. Shantz (1987) samt Chen m.fl. (2001) ser en 
tydlig koppling i att då barn blir äldre så skiftar konflikter från att handla om materiella ting till 
konflikter som involverar sociala situationer såsom fantasilekar. Chen m.fl. (2001) belyser att 
konflikter som rör materiella ting är dubbelt så frekvent hos de yngre barnen på förskolan 
jämfört med de äldre. Broadhead (2009) beskriver att avdelningen på förskolan kan vara en 
stressfull miljö, att det inte finns något inneboende naturligt i barn som gör de lämpade att 
medverka i stora grupper med få lärare under trånga förhållanden. Författaren tar även upp att 
det kan finnas bakomliggande faktorer som påverkar barns möjlighet att lösa konflikter, exempel 
på detta är stress i hemmet. 

 

Anledningen till att konflikter rörande materiella ting uppstår är dels barnets mål att vilja leka 
med en given leksak, Shantz (1987) framför att det också kan grunda sig i barns vilja att ha 
kontroll över andra barns aktiviteter. Det argument som författaren framför för detta är att ett 
barn kan överge en leksak som de lekt med för att senare ta en identisk leksak från ett annat 
barn. Även Elswood (1998) belyser att leksaker tenderar att bli mer attraktiva för barnen då det 
används av ett annat barn, vidare beskriver författaren att ett mindre urval av leksaker inte ökar 
konflikterna utan att barn istället tenderar att agera för att främja social samverkan genom att 
dela med sig av leksakerna när konflikter uppstår. Shantz (1987) beskriver att de flesta konflikter 
som uppstår i barns fantasilek grundar sig i att ett barn agerar eller inte agerar ”korrekt”, detta 
kan leda till att barnet nekas tillträde till en fantasilek. Författaren belyser i enighet med Chen 
m.fl. (2001) att konflikter som uppstår i barns fantasilekar inte bara handlar om agerande utan 
även om idéer, att barn inte går med på vad det andra barnet gör för påstående eller hens 
förslag. Elswood (1998) tar upp att barn i deras fantasilek försöker förstå sin omvärld genom att 
replikera något de sett i filmer eller liknande. Detta kan medföra våldsamhet som är tabu på 
förskolan och roligt för barnen, de kan prata om saker som inte är tillåtna på förskolan såsom 
”jag dödade dig”. Pojkar på förskolan är överrepresenterade i våldsamma fantasilekar, dessa 
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typer av lekar ökar tendensen att barn ska bete sig aggressivt och därav uppstår ofta konflikter 
(Elswood, 1998). 

 

2.4 Hur konflikter mellan barn utspelar sig och avslutas 

Hartup och Laursen (1993) belyser att de flesta konflikter och meningsskiljaktigheter på förskolan 
oftast löser sig genom att ett barn insisterar och således får sin vilja igenom snarare än att de 
förhandlar. Detta är ingen konstruktiv konfliktstrategi men det tycks vara en framgångsrik 
strategi för barn att använda då de ofta får sin vilja igenom, konfliktsituationen innehåller sällan 
aggression och det resulterar ofta i att barnen fortsätter interagera efter avslutad konflikt. 
Författaren beskriver att konflikter oftast löser sig utan vuxen närvaro, att det finns en tydlig 
vinnare och förlorare samtidigt som det sällan innehåller fysiskt våld. Shantz (1987) samt Hartup 
och Laursen (1993) belyser att konflikter oftast är korta och att barns mål kan ändras under 
konfliktens gång. Till en början kan ett barns mål med en konflikt vara att försvara rätten till en 
leksak, men om barnet blir fysiskt eller psykiskt angripen av hen som motsätter sig så kan målet 
ändras från att försvara rätten till leksaken till att fysiskt eller psykiskt hämnas (Shantz, 1987). 
Chen m.fl. (2001) belyser en markant skillnad på barns lösta konflikter kopplat till deras ålder, i 
sin studie fann författarna att tvååringar löste ungefär en fjärdedel av sina konflikter medan 
fyraåringar löste närmare hälften av sina konflikter. Ett annat åldersrelaterat mönster som 
författarna påvisar är att barns konflikter successivt blir mer sociala med åren allteftersom 
barnen interagerar och argumenterar med varandra, detta styrker att konflikter bidrar till social 
utveckling hos barnen. 

 

2.4.1 Barns strategier 

Strategierna som barn använder sig av för att hävda sin rätt och motsätta sig kraven från andra 
barn har en direkt inverkan på hur konflikten kommer urarta sig (Shantz, 1987; Hartup & Laursen, 
1993). Om ett barn använder insisterande som en strategi så bemöts de ofta med en insisterande 
strategi ifrån barnet som motsätter sig och sannolikheten för att en kompromiss ska uppstå är 
mycket liten (Hartup & Laursen, 1993). Elswood (1998) beskriver att barn använder sig av olika 
strategier beroende på hur hen ser på den som motsätter sig, barn har olika strategier gentemot 
olika barn på förskolan och även gentemot pedagoger och föräldrar. Pálmadóttir och Johansson 
(2015) belyser barns position i gruppen och den makt som positionen erbjuder. Ett barn i en 
maktposition använder sig av sin makt för att utmana andras barns rätt till leksaker eller leken, 
när detta sker så försvarar vissa barn sina rättigheter medan andra barn som är i en utsatt 
position väljer att inte göra detta (Pálmadóttir & Johansson, 2015). Elswood (1998) beskriver att 
barn tenderar att använda förskolans regler till sin egen vinning vid verbala konfliktsituationer, 
kunskap om förskolans regler och god verbal förmåga erbjuder barn en viss makt över 
leksituationer.  

 

Att söka hjälp av läraren är en konfliktstrategi som generellt uppmuntras av pedagoger på 
förskola, detta är en särskilt gynnsam strategi när ett barn blivit utsatt för ett våldsamt beteende 
eftersom det minskar risken att konflikten eskalerar eller att barnet visar ett offerbeteende 
(Elswood, 1998). För att undvika att en konflikt ska uppstå i samband med att barn söker tillträde 
till lek så är en framgångsrik strategi för barnet att vara närvarande vid leken och härma 
gruppens beteenden för att sedan bidra till att utveckla leken genom att ge något förslag (Shantz, 
1987). Arcaro-Mcphee m.fl. (2002) belyser fyra vanligt förekommande strategier som barn 
använder vid konflikter, dessa är att hävda sin makt, gå därifrån, simpel förhandling samt 
sofistikerad förhandling. För att det ska betraktas som en sofistikerad förhandling så krävs det att 
barnet ska ha fått upp ögonen för den andres perspektiv och att detta kommer till uttryck i deras 
dialog sinsemellan. Förmågan att sätta sig in i andra barns perspektiv är något som de yngsta 
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barnen inte besitter, men när de närmar sig tre till fem års ålder så utvecklas denna förmåga 
(Elswood, 1998). 

 

2.4.2 Pojkar och flickor 

Elswood (1998) belyser att pojkar är kraftigt överrepresenterade när det kommer till våldsamma 
situationer på förskolan. Författaren framför att flickor blir påverkade av pojkars våld såtillvida 
att de oftare befinner sig i närheten av pedagoger och håller sig borta ifrån områden där 
aggressivt beteende är mer vanligt förekommande. Elswood (1998) beskriver att flickor vanligtvis 
motsätter sig genom att verbalt hävda sig medan pojkar oftare ger uttryck för sin ilska, 
författaren ställer sig frågan om pojkar använder denna strategi för att få sin vilja igenom medan 
flickor använder sin strategi för att nå en inre harmoni. 

 

2.4.3 Konflikters upplösning 

Broadhead (2009) samt Shantz (1987) belyser att barn fortsätter i de flesta fall att leka med 
varandra efter avslutad konflikt, vanligtvis så blir inget barn förargat och leken kan fortskrida. 
Verbeek och De Waal (2001) samt Elswood (1998) beskriver att en viktig faktor för att avgöra 
huruvida en konflikt kommer att få en fridfull upplösning är om barnen innan konflikten startat 
interagerat eller inte, om barnen på förhand lekt så ökade sannolikheten att konflikten skulle 
lösas fridfullt och således att barnen skulle fortsätta leka efter avslutad konflikt. Verbeek och De 
Waal (2001) belyser även att konflikternas kontext spelar in på huruvida barnen kommer 
fortsätta interagera efter avslutad konflikt, om konflikten är med en vän eller inte, om konflikten 
präglas av en försonlig eller aggressiv ton samt ”motståndarens” kön har inverkan på konfliktens 
upplösning. Barn är mer sannolikt att fortsätta leka efter avslutad konflikt om konflikten 
präglades av försonlig ton, om den var med ett barn med samma kön och om de ser det andra 
barnet som en vän (Verbeek & De Waal, 2001). Shantz (1987) beskriver att vinnaren av konflikter 
som berör materiella ting oftast är den som försvarar sin rätt till leksaken snarare än den som gör 
anspråk på leksaken, att rätten till leksaken sitter i den som för närvarande håller i den är något 
som barn tycks acceptera. Författarna belyser dock att om barn som gör anspråk på en leksak 
tidigare haft kontroll över denna så ökar chansen att de ska få leksaken, barn möter mindre 
motstånd om de tidigare haft föremålet i sin ägo. 

 

2.5 Pedagogers konflikthantering vid konflikter mellan barn 

Elswood (1998) belyser att förskolan ska vara en säker plats för alla barn och således kan inte 
våldsamt beteende tolereras, det är viktigt att barn lär sig se vad våldsamt beteende är och sedan 
får verktyg för att anamma andra beteenden. Författaren menar att våldsamt beteende är något 
som lärs och det är viktigt att barn i ung ålder lär sig motsätta sig detta beteende då det i skolan 
kan vara för sent. När en pedagog ser att en fysisk konflikt sker så är det hens jobb att först och 
främst stoppa konflikten så det inte sker någon seriös skada, därefter är det viktigt att både 
erbjuda barnen bättre sätt att förmedla sin aggression på samt utbilda det utsatta barnet i att 
säga ifrån och söka hjälp av pedagoger. Författaren beskriver att det är viktigt för att lära barn 
mer fridfulla beteenden snarare än våldsamma, att ge barn en förståelse för att deras handlingar 
påverkar andra. Singer m.fl. (2011) belyser vikten av att som pedagog inte bara tala ut om en 
konflikt med de involverade barnen utan att även inkludera samtliga barn som bevittnat 
konflikten, detta eftersom alla som bevittnar en konflikt och lösningen kan dra lärdom av 
situationen. Elswood (1998) beskriver att barn som på ett olämpligt sätt utövar kontroll över 
lekar kan, från pedagoger, lära sig mer lämpliga sätt att leka med andra. Dessa diskussioner är 
lämpligast att ta med barn under aktiviteter som är med fridfulla då de är mer mottagliga då. 
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Att be barnen använda sina ord för att uttrycka sina invändningar är en viktig del av 
konflikthantering och något som pedagoger ofta vill att barnen ska göra. Detta är dock bara en 
resonabel strategi när barn har de språkliga färdigheter för att kunna göra detta (Elswood, 1998). 
Författaren menar att pedagoger kan hjälpa barn som inte utvecklat sin verbala förmåga genom 
att bredda deras ordförråd och prata på deras vägnar vid konflikter till dess att barnet utvecklat 
den verbala förmågan som krävs. Elswood (1998) belyser att ett demokratiskt förhållningssätt 
hos pedagoger bidrar till att barn utvecklar bättre konflikthanterings färdigheter. För att främja 
barns förmåga att sätta sig in i andras perspektiv så kan det vara fruktfullt att spendera tid på 
cirkeldiskussioner i små grupper (Elswood, 1998). Detta för att kunna synliggöra för barn att det 
finns andra som kan ha en helt annan idé än vad de själva har, pedagoger kan också bidra genom 
att i en konfliktsituation förklara barnens perspektiv (Elswood, 1998). Författaren beskriver att 
pedagoger kan skapa ett säkert emotionellt klimat på förskolan, att det är okej att vara arg men 
det finns bättre och sämre sätt att hantera sin ilska. De kan uppmuntra barnen att prata om 
situationer som gör dem arga, utan att döma ut barnens känslor eller på något annat sätt försöka 
korrigera deras känslor. 

 

2.5.1 Pedagogers förhållningssätt 

Elswood (1998) belyser vikten av att som pedagog gå in och stoppa verbalt våldsamma konflikter, 
annars finns det en stor risk att det eskalerar till fysiskt våld. Pedagoger fokuserar generellt på att 
reducera destruktiva konfliktstrategier, speciellt de som innehar fysiskt våld och samtidigt öka 
konstruktiva strategier (Singer m.fl. 2011). Detta menar författaren att pedagoger kan göra 
genom att ge exempel på konstruktiva strategier och belöna dessa samtidigt som pedagogen 
straffar användandet av destruktiva strategier. Genom att introducera strategier som barn fattar 
tycke för och kan förstå så ökar möjligheten för att barn ska utveckla mer sofistikerade sociala 
färdigheter (Arcaro-Mcphee m.fl., 2002). Singer m.fl. (2011) fann i sin studie att pedagoger ofta 
använder både konstruktiva och destruktiva strategier vid konfliktsituationer. I nio fall av tio 
använde pedagogerna sig av destruktiva strategier, såsom förbjudande, ilsket beteende och 
fysiskt våld i form av att ta barnet i armen och föra hen från platsen. I studien framkommer det 
också att pedagoger använder konstruktiva strategier i fyra fall av tio, exempel på konstruktiva 
strategier från pedagog är att erbjuda barn en leksak, andra aktiviteter eller beröra barnet 
positivt. Oavsett pedagogens förhållningssätt så ska hen vara försiktig med att allt för ofta gå in i 
barnens konflikter då detta kan hämma deras sociala utveckling, en balans mellan att ta ett steg 
tillbaka och stötta barnen i deras konflikter ä det optimala (Elswood, 1998). 

 

2.5.2 Konstruktivistiskt förhållningssätt 

Arcaro-Mcphee m.fl. (2002) samt Elswood (1998) beskriver att en effektiv lärare granskar 
konflikter noga och ger barn en chans att lösa dessa, lärare kan även använda sig av scaffolding 
och guida barnen vid konflikter som de inte förmår att hantera själva så att samtliga involverade 
känner sig respekterade. Vygotskjis antagande om ett konstruktivistiskt förhållningssätt där 
pedagoger tar en stödjande roll och vägleder barnen genom processen av konfliktlösningen 
snarare än att ge dem direktiv är något som stödjer barns moraliska utveckling och 
konfliktlösning (Arcaro-Mcphee m.fl., 2002). Författarna belyser att det är barns uppgift att 
komma fram till lösningar på konflikter och att pedagogen fungerar som en medhjälpare vars roll 
är att tydliggöra perspektiv, hjälpa barnen definiera problem och välja den lösningen som bäst 
passar alla involverade. Om pedagogen följer ett konstruktivistiskt förhållningssätt så bemöter 
hen barnet lugnt och stoppar skadligt beteende, pedagogen bekräftar samtliga barns känslor och 
samlar information ifrån varje barn, därefter återger pedagogen problemet genom att använda 
barnens egna ord och frågar barnen om möjliga lösningar, tillslut väljer pedagogen och barnen 
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tillsammans en lösning som bäst passar alla involverade och utvärderar avslutad konflikt 
tillsammans med barnen (Arcaro-Mcphee m.fl., 2002). 

 

3 Metod 

I det här kapitlet presenteras studiens metoder för att samla in data samt hur data bearbetats. I 
detta segment beskrivs även de forskningsetiska principerna som följts. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Syftet var att få en fördjupad förståelse för förskollärarnas uppfattningar, därför tillämpades den 
kvalitativa forskningsintervjun. Patel och Davidsson (2003) beskriver att kvalitativa studier sällan 
kan generaliseras. Författarna menar dock att kvalitativa studier kan erbjuda en förståelse för 
olika företeelser och variationer i relation till sin kontext. I kvalitativa studier så finns det inga 
specifika regler och det är en stor variation i utförandet, detta innebär att det är viktigt för 
forskaren att ingående beskriva forskningsprocessen så att läsaren som tar del av resultatet ges 
möjlighet att få syn på och själv skapa sig en uppfattning om vilka val som forskaren gjort.  

 

Trost (2010) påvisar vikten av varierat urval vid kvalitativa studier för att få fram olika svar ifrån 
deltagarna och sedan jämföra dessa. Detta har denna studie tagit hänsyn till då informanterna 
arbetar vid olika skolor samt ansvarar barngrupper i varierade åldrar. 

 

3.2 Urval 

I studien tillämpades kriteriebaserat urval i första hand. Kriteriebaserat urval innebär att 
informanter som uppfyller vissa kriterier väljs ut för att medverka vid studien (Christoffersen & 
Johannessen, 2012). Anledningen till att detta urval tillämpades var för att studien hade för avsikt 
att undersöka uppfattningar hos informanter som ansvarade för små- och storbarnsavdelningar 
vid olika Reggio Emilia inspirerade förskolor. 

 

I studien tillämpades även urvalsmetoden ”bekvämlighetsurval”. Detta då jag tidigare arbetat vid 
båda förskolorna, intervjuerna kunde anpassas utifrån vart jag befann mig i min studie. Bryman 
(2011) förklarar att bekvämlighetsurval innebär att informanten är någon som för tillfället är 
tillgänglig för forskaren. Dock så förklarar författaren att detta innebär att resultatet av studien ej 
kan generaliseras. Vidare beskriver Christoffersen och Johannessen (2012) att 
bekvämlighetsurval är det som är mest vanligt förekommande och att forskare ibland 
argumenterar för att då urvalet ändå är så restriktivt så kan ändå inte undersökningen 
generaliseras, dock så beskriver författarna att detta antagande inte stämmer och hänvisar till 
andra metodformer. Samtidigt som författarna beskriver att bekvämlighetsurval inte är optimalt 
så belyser de vikten av tillit i vissa kvalitativa forskningar och detta är något som finns i mitt 
bekvämlighetsurval då jag tidigare arbetat med informanterna. Informanterna som medverkat 
vid denna studie är samtliga förskollärare med varierad yrkeserfarenhet som förskollärare. 

 

3.3 Datainsamling 

Studiens data har samlats in ifrån två förskolor i en norrländsk stad. Båda förskolorna hade 
åldersindelade avdelningar, således kunde material samlas in från förskollärare för de yngsta 
samt äldsta barnen vid båda förskolorna. Två förskollärare, en från varje förskola, hade på 
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avdelningen barn mellan ett till tre år. De två andra förskollärarna, en från varje skola, hade på 
avdelningen barn mellan fem till sex år. För mig var det viktigt att få intervjua olika förskollärare 
med ansvar för samma åldersgrupp, detta för att se om de har samma eller olika uppfattning om 
hur konflikter mellan barn gestaltas vid en viss ålder. Christoffersen och Johannessen (2012) 
belyser att i kvalitativa metoder så försöker forskaren erhålla så mycket data som möjligt ifrån en 
mindre grupp informanter.  

 

Intervjuerna med förskollärarna genomfördes en och en, en dag intervjuades förskollärarna vid 
en skola och en annan dag intervjuades förskollärarna vid den andra skolan. Tiden som var avsatt 
för intervjuerna var en timme för att undvika stress, intervjuerna varade mellan trettio till 
fyrtiofem minuter. Informanterna hade påförhand fått missivbrev (se bilaga2) så de visste vad 
som skulle beröras under intervjun. För att få god tillförlitlighet så genomfördes samtliga 
intervjuer på liknande sätt (se bilaga1), dock ska det understrykas att informantens svar styrde 
utfallet av intervjun också och påverkade vilka följdfrågor som ställdes. Innan intervjuerna 
påbörjades så bad jag om tillåtelse att få ljudinspela dessa, samtliga förskollärare accepterade 
detta. Intervjuerna inleddes med att jag ställde bakgrundsfrågorna och därefter ställde jag mina 
intervjufrågor (se bilaga1). Intervjuguiden formulerades utifrån studiens syfte och 
frågeställningar, eftersom syfte och frågeställningar berör förskollärares uppfattningar och 
upplevelser av konflikter mellan barn i förskolan så konstruerades intervjufrågorna försiktigt med 
så öppen karaktär som möjligt. Emellanåt behövdes mina frågor preciseras för att ge informanten 
förståelse för frågan, exempelvis ”var upplever du att konflikter mellan barn vanligtvis uppstår” 
behövde ibland exemplifieras med ”inomhus eller utomhus, i dockvrån eller i hallen”. Här kan 
min roll som undersökare problematiseras, huruvida jag leder informanten in i vissa tankebanor 
som påverkar deras svar, dessa typer av preciseringar var dock inte vanligt förekommande utan 
användes som en sista utväg om informanten själv inte kunde besvara grundfrågan. För att 
bearbeta insamlat data så transkriberades ljudinspelningarna av intervjuerna vilket Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2000) beskriver som fördelaktigt då all fokus kan läggas på 
samtalssituationen. 

 

3.4 Analysmetod 

I studien användes meningskoncentrerad metod samt tematisk analys. Meningskoncentrerad 
metod innebär att data från intervjun sammanfattades, därefter delades data upp det i 
underrubriker samt så styrktes det som framkommit under intervjun med citat från informanten. 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att i en meningskoncentrering så formulerar vanligtvis 
forskaren kort vad intervjupersonen framfört. För att ge en tydlig struktur i resultatsegmentet 
utifrån studiens syfte och frågeställningar så användes tematisk analys, detta innebär att 
resultatet kategoriserades med lämpliga tematiska underrubriker utifrån mina frågeställningar. 
Bryman (2011) beskriver att tematisk analys är vanligt förekommande vid kvalitativa studier och 
att dessa teman kan framkomma genom att studera intervjupersonernas svar och se likheter och 
skillnader som framkommer. För att reda ut syfte och frågeställningarna kom jag fram till 
lämpliga intervjufrågor (se bilaga1). Trost (2010) beskriver att den som genomför kvalitativa 
intervjuer ställer frågor som uppmuntrar till utförliga svar, detta underlättar då svaren ska 
analyseras gentemot tidigare forskning. För att få syn på huruvida informanterna besvarat 
frågorna på liknande sätt eller vad som skiljde de åt så började jag med att koda och kategorisera 
svaren, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar underlättar för forskaren när 
det kommer till att upptäcka informanterna resonerat. Därefter tog information som var relevant 
för syftet fram och data sammanfattades i enighet med meningskoncentrerad metod. Detta 
bidrog till att ge en helhetsbild och få syn på huruvida syfte och frågeställningar besvarats.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 

I studien så har intervjuer använts som metod och jag har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) 
fyra forskningsetiska principer som består av; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. 

Informationskravet: Detta krav innebär att den som genomför en studie skall informera samtliga 
informanter om studiens syfte (Vetenskapsrådet, ibid). Detta gjorde jag genom att på förhand 
skicka ut ett missivbrev (se bilaga2) till samtliga informanter.  

Samtyckeskravet: Med detta krav menas det att informanterna själva ska kunna bestämma sin 
medverkan i studien under studiens gång (Vetenskapsrådet, ibid). I mitt missivbrev (se bilaga2) så 
meddelar jag samtliga informanter att de har möjlighet att när som helst avsluta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Detta innebär att samtliga informanter och deras förskola är anonyma, 
det vill säga att förskolans namn och plats samt informanternas namn inte lämnas ut till 
obehöriga (Vetenskapsrådet, ibid). Även detta var något som jag utlovade i mitt missivbrev (se 
bilaga2), inga namn på varken förskola eller informanter har presenterats i studien. 

Nyttjandekravet: Är mycket likt konfidentialitetskravet, nyttjandekravet innebär att uppgifter om 
enskilda personer som samlats in under studiens gång endast får användas för 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, ibid). Detta krav har jag förhållit mig till på ett sådant sätt 
att jag raderat allt inspelat och transkriberat material efter avslutad studie. 

 

4 Resultat och analys 

I detta kapitlet redovisas resultatet från intervjuerna, det kommer analyseras gentemot tidigare 
forskning. Resultatet och analysen börjar med en redovisning av förskollärarnas uppfattning av 
konflikt begreppet, därefter kategoriseras kapitlet i underrubriker utifrån mina frågeställningar. 

 

4.1 Förskollärarnas uppfattning av konflikt begreppet 

Samtliga intervjuer startades med att informanterna fick beskriva sin uppfattning om vad en 
konflikt innebär för dem. Uppfattningarna om vad en konflikt innebär varierade hos 
förskollärarna, de hade olika uppfattning om konflikt även fast de arbetar vid samma förskola. 
Intressant är att förskollärarna för de äldre barnen hade liknande uppfattning av konflikt och det 
hade även förskollärarna som arbetar med de yngre barnen, ålder på barngruppen har i mitt 
resultat större inverkan på vad som definieras som en konflikt snarare än huruvida förskollärarna 
är verksamma vid samma förskola. Förskollärarna som arbetade med äldre barn uppfattade att 
konflikter sker då barn är ovänner, bråkar och inte kan kommunicera med varandra. En 
förskollärare för äldre barn beskriver konflikt såhär: 

Konflikt för mig är då barn inte kommer överens och är arg på varandra, när de börjar bråka. Inte då de 
sitter och munhuggs bara, då är det mer en diskussion som kanske är lite livlig. Då det handgripligen går till 

att man börjar slåss, tjafsa eller bråka så är det en konflikt. 

 (Verksam förskollärare i 16år, äldre barn) 

Ur resultatet framkommer det att förskollärarna för de äldre barnen upplever konflikt begreppet 
som något negativt. Kopplingen kan göras till Elswoods (1998) syn på destruktiva konflikter där 
konflikter är av en bråkig karaktär och tenderar att eskalera till att innefatta fysiskt och verbalt 
våld. Singer m.fl. (2011) samt Elswoods (1998) syn på konstruktiva konflikter där barn förhandlar, 
och kompromissar ser förskollärarna för de äldre barnen snarare som diskussioner än 
konfliktsituationer. 
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Förskollärarna för de yngre barnen uppfattade att konflikter sker då barn är oense om någonting. 
Det kan röra sig om materiella ting, lek eller att någon är elak. En förskollärare för yngre barn 
resonerar även att barns diskussioner kan leda till konflikter då de har svårt att sätta sig in i den 
andres perspektiv: 

Det kan vara så att barn sitter och pratar om någonting, att de har varit med om en sak men inte samtidigt, 
ex att de har varit på Leos lekland men inte tillsammans. De har gjort något som den andre gjort fast på ett 

annat sätt, det kan också resultera i en konflikt för att dom har ju båda rätt men dom ser det som den 
andre har fel eftersom det inte var så de upplevde situationen på Leos lekland. 

(Verksam förskollärare i 20år, yngre barn) 

Att yngre barns konflikter tenderar att vara av en destruktiv karaktär eftersom barn ännu inte 
utvecklat förmågan att sätta sig in i den andres perspektiv är något som Singer m.fl. (2011) samt 
Chen m.fl. (2001) diskuterar. Singer m.fl. (2011) menar att barn ofta utvecklar förmågan att sätta 
sig in i den andres perspektiv vid tre års ålder och att denna förmåga är central för att en konflikt 
ska vara konstruktiv. Vikten av och svårigheter kring att sätta sig in i andres perspektiv är något 
som framkommer i både resultat och tidigare forskning. 

 

4.2 Var och när upplever förskollärare att konflikter uppstår i förskolan? 

I det här segmentet kommer förskollärarnas uppfattning om påverkansfaktorer samt huruvida 
konflikter vanligtvis sker inomhus eller utomhus att analyseras gentemot tidigare forskning. 

 

4.2.1 Stor barngrupp och trötta barn 

Förskollärarna upplever att konflikter vanligtvis sker när barnen är trötta, det kan vara strax 
innan lunch då de är hungriga eller på eftermiddagen om det varit en lång dag. Konflikterna 
tenderar att ske när gruppen är större, om det är mindre barn som leker så minskas risken för att 
en konflikt skall uppstå. Förskollärarna spekulerar även att omständigheterna runt barnet innan 
hen kom till förskolan kan spela roll, exempelvis om det varit en bråkig morgon hemma. Det var 
svårt för förskollärarna att avgöra specifika rum som konflikter uppstår i men de uttrycker att 
konflikter ofta uppstår i miljöer som främjar barns samspel och att det då inte förekommer lika 
många konflikter i exempelvis ateljén. Andra ytor där konflikter är mer vanliga att ske är i rum där 
pedagoger inte har insyn, en förskollärare uttrycker sig såhär: 

I rum där barn kan dra sig undan sker ofta konflikter, där vuxna inte har lika bra uppsikt. Barnen kan vara 
litegrann i skymundan från vuxna och leka litegrann i smyg, annars är det inget speciellt rum där konflikter 

oftare uppstår i. Barnen ska ju ha möjlighet att få dra sig undan, de ska inte behöva vara mitt uppe i allt 
hela tiden och det kan vara utvecklande för deras lek, men då kan det hända att konflikter uppstår. 

(Verksam förskollärare i 20år, yngre barn) 

Att konflikter är vanligt förekommande i miljöer som främjar barns sociala samspel är något som 
överensstämmer med Elswoods (1998) antagande. Författaren menar att konflikter vanligtvis 
sker i rum där barn leker med lego är inget som de intervjuade förskollärarna tog upp, 
förskollärarna belyste snarare barns fysiska utmattning som en orsak till konflikter. Broadhead 
(2009) beskriver att bakomliggande faktorer såsom stress i hemmet kan ha inverkan på hur barns 
konflikter gestaltas. Även de intervjuade förskollärarna spekulerar i bakomliggande faktorers 
inverkan på konflikter, men de flesta förskollärarna ser snarare att konflikter är mer vanligt 
förekommande om barn varit stressade i hemmet och reflekterar inte över huruvida konflikterna 
gestaltas på något annorlunda sätt. Att konflikter vanligtvis sker då barngruppen är större tas upp 
i både resultat och tidigare forskning, Elswood (1998) belyser att risken för konflikter minskar och 
antalet lösta konflikter ökar vid gemensamma aktiviteter i mindre grupper. 
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4.2.2 Konflikter uppstår vanligtvis inomhus 

På frågan om konflikter oftare uppstår inomhus så var samtliga förskollärare ganska enhetliga i 
att det uppstår oftare inomhus, mycket på grund av trånga ytor och hög ljudnivå vilket gör att 
atmosfären blir mer stressad. Förskollärarna på en förskola med stor utegård uppfattade att 
konflikter var väldigt sällsynt ute, medan förskollärarna vid den andra förskolan med en mindre 
utegård uppfattade att det ofta kunde ske konflikter ifall alla barn var ute samtidigt. 

Upplever inte att konflikter är mer vanligt förekommande inomhus än utomhus, eller ja är man utomhus är 
det viktigt att man delar på barnen så alla förskolans barn inte är ute samtidigt. Vi tänker mycket på att 

dela vår befintliga grupp och då tycker jag mig märka en skillnad. Det är bättre om det är mindre grupper, 
vi delar barngruppen både inomhus och utomhus eftersom det är bättre för individen. 

(Verksam förskollärare i 33år, äldre barn)  

Resultatet av att konflikter oftare uppstår i en trång och högljudd miljö är ett faktum som även 
Broadhead (2009) belyser. Författaren menar att det inte finns något naturligt inneboende i barn 
som gör de lämpade att vistas i en stressfull miljö med få lärare och trånga förhållanden, sedan 
vart denna stressfulla miljö uppstår beror mycket på hur förskolan är konstruerad. Verbeek och 
De Waals (2001) antagande om att barns konflikter oftare uppstår inomhus än utomhus eftersom 
barn utomhus har lättare att gå undan överensstämmer till viss del med resultatet. Pedagogerna 
vid förskolan med en mindre utegård menade dock att så inte var fallet utan att det snarare 
handlar om hur många barn det finns på en given yta oavsett om det är inomhus eller utomhus, 
sedan är det ju generellt vanligare att det finns mer yta utomhus. 

 

4.3 Hur uppfattar förskollärare att konflikter mellan barn utspelar sig och avslutas? 

I detta segment kommer förskollärarnas tolkning av konflikt begreppet presenteras. Därefter 
beskrivs deras uppfattning av vad konflikter mellan barn vanligtvis grundar sig i, materiella ting, 
lekidéer, kontroll och regler. Senare i segmentet kommer förskollärarnas syn på barns strategier 
samt konflikters upplösning att presenteras. Segmentet avslutas med att presentera 
förskollärarnas syn på hur konflikter kan skilja sig beroende på kön och huruvida barnen 
påförhand är vänner. Samtliga underrubriker kommer analyseras gentemot tidigare forskning. 

 

4.3.1 Kontroll över material 

Förskollärarna uppfattar att materiella ting och lekidéer är de största anledningarna till konflikter 
oavsett ålder, däremot så blir det att konflikterna går ifrån att mestadels handla om materiella 
ting hos de yngre barnen till att i större utsträckning handla om lekidéer ju äldre barnen blir. 
Kontrollen över en lek är något som är mycket eftersträvansvärt hos barnen. Förskollärarna 
upplever att allt eftersom barn utvecklar sina språkliga färdigheter så blir konflikter mer verbala 
och mindre handgripliga, eftersom konflikter och diskussioner kan vara svårt att skilja på så kan 
detta vara en anledning till att förskollärare uppfattar att konflikter vanligare uppstår hos yngre 
barn. Förskollärarna upplever att de yngre barnen är intresserade av exempelvis leksaken medan 
äldre barn kan använda sig av både verbala och fysiska metoder i syfte av att hävda sin position i 
gruppen eller göra illa andra barn. En förskollärare uttrycker sig såhär: 

Större barn blir mer verbala eller att de använder kroppen för att göra illa någon, mindre barn går mer mot 
leksaken som de vill ha och tar den. Sen händer det ju att de gör illa varandra också, men de använder inte 
språket på så sätt utan konflikten blir att de tar leksaken också blir den andre ledsen. Fokus ligger mer på 

vad man vill ha hos yngre. Större barn uttrycker vad de vill, mindre barn visar vad de vill. 

(Verksam förskollärare i 20år, yngre barn) 

Resultatets presentation av att barns konflikter skiftar ifrån att vid yngre ålder handla om 
materiella ting till att vid äldre ålder handla mer om lekidéer är något som styrks av tidigare 



 

14 

 

forskning. Shantz (1987) samt Chen m.fl. (2001) belyser att de flesta konflikterna på förskolan 
grundar sig i materiella ting och lekidéer, författarna uppmärksammar att konflikternas innehåll 
tenderar att skifta från att vid yngre ålder mest beröra materiella ting till att vid äldre ålder 
handla om mer sociala situationer som fantasilekar.  

 

4.3.2 Kontroll över lekens idé 

Förskollärarna för de äldre barnen upplever att en vanlig anledning till att konflikter mellan barn 
uppstår är för att de inte på förhand kommit överens om regler, det kan vara i lekar eller i spel. 
En förskollärare uttrycker sig såhär: 

Konflikter uppstår ofta i situationer som rör rollek och material, i en rollek så kan det vara så att barnen 
inte kommit överens om regler. Detta är vanligt när det kommer till barn som har lätt att anta en 

bestämmande roll. Det blir synligt när barn ska spela spel, där kan det bli konflikter för ”jag vill ju spela på 
mitt sätt, jag vill ju vinna”, om sedan då de andre barnet spelar efter reglerna så kan det bli konflikter 

eftersom ”såhär spelar man spelet, det är spelets regler”, medan ett annat barn fuskar för att vinna. Här 
får vi pedagoger hjälpa barnen leka lekar, ex ”under hökens alla vingar kom” så att de ska förstå regler och 
att man förhåller sig till regler för gör vi tusen olika saker så kommer leken inte att fungera. Att få in regler 

på ett naturligt sätt. 

(Verksam förskollärare i 16år, äldre barn) 

En annan förskollärare uttrycker skillnad i vad som kan ligga bakom konflikter:  

Hos de yngsta barnen brukar konflikter grunda sig i att någon har någon grej och sedan sliter något annat 
barn bara den av barnet. Det tar ju bara ”den där ska jag ha” och sedan börjar den andra gråta. Oftast är 

det sådana konflikter mellan de yngsta, de grundar sig i oftast i materiella ting. För de äldre barnen är det 
mer det här sociala samspelet i olika lekar som man kan bli oense om exempelvis vem som ska bestämma, 

”jamen jag ska bestämma, nämen jag ska bestämma över det här”, kontrollen över leken är något som 
barnen vill ha. 

(Verksam förskollärare i 34år, yngre barn) 

Att kontroll över fantasilekar är något som värderas högt vid förskolan finns det stöd för i tidigare 
forskning. Elswood (1998) fann i sin studie att aggressiva beteenden och bråk är något som 
tenderar att ske vid fantasilekar eftersom kontroll av fantasileken är mycket eftersträvansvärd.  

 

4.3.3 Insisterande strategi 

Uppfattningen som förskollärarna har är att barn ofta använder sig av insisterande strategi när de 
är i en konflikt. Detta är särskilt förekommande hos de yngre barnen men även en strategi som 
flitigt används av de äldre barnen. Förskollärarna spekulerar att det kan ha och göra med att 
barnen är i den åldern (främst de yngsta) där de är ganska egocentriska och besitter en tanke om 
att det som de konstruerat på förskolan och leksakerna där är deras. Förskollärarna upplever att 
då barn inte insisterar så använder de sig oftast av argumentation som strategi, fysiskt och 
verbalt våld är sällsynt förekommande. En förskollärare diskuterar barns förmåga att sätta sig in i 
den andres perspektiv som en avgörande faktor för att bryta insisterande strategier: 

Situationer där man bråkar om saker är inte lika vanligt hos äldre barn som hos yngre barn, detta kan bidra 
till att yngre barn insisterar mer än äldre barn. Äldre barn har dessutom kommit längre i rolleken, det här 

samspelet med varandra har kommit längre och de har en större förståelse för varandra. 

(Verksam förskollärare i 33år, äldre barn) 

Chen m.fl. (2001) samt Hartup och Laursen (1993) ser, liksom de intervjuade förskollärarna, att 
användningen av insisterande strategier är vanligt förekommande hos barn på förskolan och att 
dessa strategier främst används av yngre barn. Hartup och Laursen (1993) spekulerar att 
användningen av insisterande strategier sker då det ökar barnens möjlighet att få sin vilja 
igenom, detta kan sammankopplas till förskollärarnas uppfattning om att barn i förskoleåldern 
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befinner sig i ett egocentriskt stadie. Vidare beskriver författaren i enighet med förskollärarna att 
fysiskt våld är sällsynt förekommande vid barns konflikter. 

 

4.3.4 Förskolans regler som strategi 

En vanlig strategi som förskollärarna för de äldre barnen uppfattar att barnen använder sig av i 
sina argumentationer är att de hävdar sin rätt med hjälp av förskolans regler. Detta diskuterar 
förskollärarna både är kopplat till att barnen mognat och erhållit en förståelse för förskolans 
regler, och även eftersom barnen ofta kan backas upp av en pedagog då de använder sig av dessa 
strategier: 

Barnen använder ofta förskolans regler för att vinna sina argumentationer, har vi satt upp regler så 
använder dem sig av det. Får barnen vara med och sätta reglerna så blir det också mindre konflikter, att vi 

exempelvis kommer överens om att då det inte finns något lego kvar så river vi våra byggen och sen får 
barnen vara med och riva det dom har byggt. 

(Verksam förskollärare i 22år, äldre barn) 

Elswood (1998) beskriver att barn ofta använder sig av förskolans regler till sin egen fördel vid 
konfliktsituationer och att en god kunskap om förskolans regler kan ge barn en eftersträvansvärd 
maktposition vid vissa leksituationer. Förskolläraren beskriver att pedagogerna tillsammans med 
barnen satt upp regler som gäller på förskolan, detta upplevde förskolläraren var ett bra sätt att 
minska konflikter på. Detta stärks av Arcaro-Mcphee m.fl. (2002) som beskriver att om barn 
fattar tycke för och förstår olika strategier som introduceras så kan detta medverka till att barnen 
utvecklar mer sofistikerade sociala färdigheter. Genom att låta barnen vara med och sätta upp 
förskolans regler så är dessa lättare att ta till sig. 

 

4.3.5 Fortsatt lek efter avslutad konflikt 

Förskollärarna upplever att barn vanligtvis fortsätter att leka med varandra direkt efter avslutad 
konflikt eller en kort stund efteråt, men detta varierar beroende på person och typ av konflikt. 
Vissa typer av konflikter uppfattar förskollärarna att barnen kan lösa själva, andra behöver 
förskollärarna medla och ibland behöver förskollärarna bara säga stopp och sära på barnen. 
Oftast upplever förskollärarna att de får sära på barnen om det sker upprepade konflikter. Att 
säga och göra förlåt är något förskollärarna värderar högt, däremot så innebär detta inte att barn 
alltid förlåter varandra. Barn kan acceptera att den andre säger förlåt och gå vidare men kanske 
inte vill leka med barnet som gjort dem illa, ibland går det inte över för att man säger förlåt. 

Enstaka konflikter kan barn oftast fortsätta leka efter, de inblandade har fått säga sitt och hur de såg på 
situationen. De blir sams genom att säga förlåt eller ge varandra en kram, sedan ibland väljer dom ju att gå 

och vara var för sig efter en konflikt. 

(Verksam förskollärare i 20år, yngre barn) 

Broadhead (2009) samt Singer m.fl. (2011) beskriver att barn vanligtvis fortsätter leka med 
varandra efter avslutad konflikt, detta stämmer överens med förskollärarnas iakttagelser. Vilka 
typer av konflikter som förskollärarna upplever att barn kan lösa och vilken typ av konflikt som 
barnen fortsätter leka tillsammans efter konkretiseras inte. Däremot så lyfter Verbeek och De 
Waal (2001) att barn är mer benägna att fortsätta sin lek efter avslutad konflikt ifall konflikten 
präglades av en försonlig ton snarare än en aggressiv. Förskollärarnas tankar kring att fortsatt lek 
kan variera beroende på vilka personer som är involverade är något som även Verbeek och De 
Waal (2001) resonerar kring, författaren uttrycker att ”motståndarens” kön har betydelse och att 
barn är mer benägna att leka vidare om konflikten är med en vän. 
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4.3.6 Liten skillnad på konflikter beroende på barns kön 

Från intervjuerna framkommer det att förskollärarna inte tycks se någon större skillnad på 
konflikter om de är pojkar eller flickor som är inblandade, däremot antyder de att pojkar 
generellt kan vara mer fysiska. Förskollärare uttrycker sig såhär: 

Jag kan ju tycka att pojkar kan vara mer fysiska, men det kan även flickor vara, men det är nog mer pojkar 
tycker jag som är fysiska. Men sen är det mycket vanligt förekommande hos äldre barn att de gärna låtsas 
brottas och slåss, det är mycket som de ser på tv. Att man ska låtsas sparka och låtsas slå och helt plötsligt 

har man råkat slå någon som blir jätteledsen. 

(Verksam förskollärare i 33år, äldre barn) 

Det kan lika gärna vara någon bestämd flicka som ska bestämma. Pojkarna upplever jag mer att de ska 
brottas eller kramas också hamnar man i någon hög där någon gör illa sig. Jag ser sällan att flickorna leker 

en sådan lek, flickor hävdar sin rätt mer verbalt. 

(Verksam förskollärare i 34år, yngre barn) 

Även om de flesta förskollärarna visade en viss motvillighet till att se skillnader i barns konflikter 
baserat på kön så framkommer det ändå ur resultatet att pojkars konflikter generellt tenderar att 
vara mer fysiska och flickors mer verbala, även om det naturligtvis finns undantag. Denna skillnad 
i barns konflikter finns det stöd för i tidigare forskning, Elswood (1998) beskriver att pojkar är 
överrepresenterade i våldsamma fantasilekar. Vidare beskriver författaren, liksom resultatet, att 
flickor hellre hävdar sin rätt verbalt vid konfliktsituationer. En förskollärare uttryckte att barn 
gärna brottas och slåss i sina rollekar eftersom det är något som de sett på tv, Elswood (1998) 
beskriver att barn replikerar vad de sett på tv för att försöka förstå sin omvärld. Våldsamhet som 
inte är tillåtet på förskolan kan i dessa lekar ses som ett spännande moment. 

 

4.3.7 Skillnader på konflikter ifall motparten ses som en vän 

Förskollärarna uppfattar att konflikter oftare sker med vänner, detta eftersom barnen är så bra 
vänner och då de blir oense med varandra så blir känslorna så starka, de är ju egentligen 
kompisar. Dessa känslor kan mycket tydligt komma till uttryck i konfliktsituationen, men efter en 
stund så tenderar barnen att acceptera utfallet av konflikter då deras önskan att behålla den 
vänskapliga relationen är så pass stor. Det upplevs som att barn har lättare att bli ovänner efter 
en konflikt om de inte på förhand har lika stark relation till varandra som vänner har. En 
förskollärare beskriver en situation där två barn som var vänner hade olika maktpositioner, den 
ena var mer bestämmande och den andre följde gärna efter. Allt eftersom så började barnet som 
följde efter säga ifrån mer och mer, vilket det bestämmande barnet inte tyckte om och de 
slutade umgås under en period. Sedan hittade de tillbaka till varandra och de har nu samma 
maktposition och deras vänskap blev djupare: 

Exempel är två barn som bråkade hela tiden, sedan slutade dom leka. Nu leker dom igen och de 
bestämmer lika mycket. Dessa konflikter kan få barnen att lära sig att man får tycka olika, nu leker dem 

lekar som båda vill, tidigare var det så att ena barnet följde med och den andre bestämmande. Konflikterna 
uppkom då barnet som följde inte längre ville leka de lekar som det bestämmande barnet. Det är 

intressant för jag har inte tänkt på det förut, att ofta är det en som leder och en som följer. 

(Verksam förskollärare i 22år, äldre barn) 

Förskollärarnas uppfattning om att barn har lättare att acceptera ett för dem negativt utfall av en 
konflikt om det är med en vän för att de prioriterar den sociala relationen är något som Verbeek 
och De Waal (2001) styrker. Författarna menar att det är mer sannolikt att barn leker ihop efter 
konflikt ifall de är vänner. Singer m.fl. (2011) belyser att konflikter kan hjälpa definiera relationen 
mellan barn och leda till en djupare relation, detta är något som en av de intervjuade 
förskollärarna konkret kunde exemplifiera. Dock så är det inte så simpelt som att en 
konfliktsituation ger barn en djupare relation, utan det kan också röra sig om en serie av 
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konflikter, eller en konflikt som gör att barn blir ovänner under en tid och får möjlighet att 
reflektera över deras vänskap. 

 

4.4 Hur uppfattar förskollärare att de hanterar olika konfliktsituationer som uppstår 
mellan förskolebarn? 

I detta segment kommer förskollärarnas förhållningssätt, deras sätt att förebygga konflikter samt 
förskolans miljö att diskuteras gentemot tidigare forskning. 

 

4.4.1 Konstruktivistiskt förhållningssätt 

Förskollärarna uppfattar att de måste gå in och stoppa fysiska konflikter med en gång och visa på 
att det inte är okej. Det är viktigt att senare under dagen eller nästkommande dag gå igenom 
med barnen ifall det skett en våldsam konflikt, oavsett om den är verbal eller fysisk för att påvisa 
olika inslag av konflikten som inte är accepterat. Anledningen till att förskollärarna gör detta vid 
ett senare tillfälle är för att barnen under och direkt efter en våldsam konflikt inte är särskilt 
mottagliga för att diskutera den. Förskollärarna belyser vikten av att vara närvarande vid 
konflikter och att detta kan vara enklare med yngre barn då de uppskattar pedagogers närvaro 
på ett annat sätt än vad äldre barn gör. Med närvarande menar förskollärarna att de försöker 
lyssna hur barns konflikter utspelar sig och därefter avgöra hur de ska hantera dessa, är det en 
konflikt som barn kan lösa själva eller behöver de hjälp för att komma vidare i sin konflikt. Att 
som förskollärare gå in och medla och ställa öppna frågor till barnen för att på så sätt komma 
fram till en lösning tillsammans med barnen är ett förhållningssätt som förskollärarna finner 
mycket effektivt. Att ta på sig rollen som domare är något förskollärarna gör när de först försökt 
medla i konflikten eller om de tydligt bevittnat hur konflikten startade. För de yngsta barnen kan 
det handla om att gå in i deras konflikter och sätta ord på vad de vill säga, även om de inte 
besitter det verbala språket så kan dem exempelvis peka för att göra sig förstådda. 

Man kan ställa frågor som ”var det så att”, om barn då inte har ett verbalt språk så kan de nicka eller skaka 
på huvudet och göra sig förstådda på det viset. Ställa frågor som ”hur kan vi göra för att det ska bli bra 
igen?” Detta gör man även med äldre barn men då kan man också utveckla det till ”hur kan vi lösa det 

här?” Man stöttar barnen men säger inte hur de ska göra så länge de inte kommer fram till någonting, för 
ifall de inte kommer fram till någonting så får man plocka bort saken helt eller avgöra vem som ska ha den. 

(Verksam förskollärare i 20år. yngre barn) 

Förskollärarnas strategi att diskutera med barn en stund efter en våldsam konflikt inträffat och 
inte i direkt anslutning till konflikten finns det stöd för i tidigare forskning. Elswood (1998) belyser 
att barn ofta är mer mottagliga för att lära sig bättre konfliktstrategier då de inte är i affekt, 
under mer fridfulla omständigheter. Förskollärarna belyser vikten av att gå in och stoppa 
konflikter som innehåller fysiskt våld och att som förskollärare visa på att detta inte är okej, 
Singer m.fl. (2011) beskriver att bestraffa dessa typer av destruktiva konfliktstrategier samt 
belöna användandet av konstruktiva konfliktstrategier medför att risken för fysiskt våld minskar. 
Förskollärarnas sätt att medla och tillsammans med barnen komma fram till en lösning vid 
konfliktsituationer kan ses som ett konstruktivistiskt förhållningssätt. Ett konstruktivistiskt 
förhållningssätt bygger på att pedagoger tar en stödjande och vägledande roll genom konflikten 
genom att exempelvis ställa just öppna frågor (Arcaro-Mcphee m.fl., 2002). Att sätta ord på vad 
barnen försöker säga och att som sista utväg agera domare är även det i enighet med ett 
konstruktivistiskt förhållningssätt. 
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4.4.2 Förebygga konflikter 

Förebyggande av konflikter är ett värdegrundsarbete som sker kontinuerligt i förskolan. Mer 
specifika ansatser som tillämpas vid behov kan vara att ändra sitt eget rörelsemönster på 
förskolan och ändra schemat så fler pedagoger kan vara närvarande på avdelningen. Ett annat 
sätt att arbeta förebyggande och synliggöra för barn olika beteenden vid konflikter och vad som 
är okej och inte kan göras genom att tillämpa forumspel.  

Vi hade en situation där barnen var ganska fysiska mot varandra, vi säger till och till men det blir inte 
bättre. Då gjorde vi forumspel, vi hade handdockor och spelade upp olika konfliktsituationer, detta gjorde 

vi tillsammans med barnen fem och fem för att de skulle ges möjlighet att komma till uttryck. Vi ställde 
frågor som ”vad hände nu, är det här okej” och barnen är så klok och vet såväl att ”nej, nej man får inte slå, 
man ska ju prata med varandra!” Detta fungerade jättebra för att få barnen att tänka och för att synliggöra 

vad som kan ske i en konflikt. Det fungerade även bra för att vi kunde gå tillbaka och hänvisa till 
forumspelet om ett barn betett sig på ett sätt som vi diskuterat inte är okej. 

(Verksam förskollärare i 33år, äldre barn) 

Dessa typer av cirkeldiskussioner är något som Elswood (1998) menar kan främja barns förmåga 
att sätta sig in i andras perspektiv. Barnen får vid dessa cirkeldiskussioner eller forumspel 
möjlighet att utifrån, på ett opersonligt plan, reflektera över olika konfliktsituationer som är 
vanligt förekommande på förskolan. Att barn får en chans att reflektera över och bedöma olika 
konfliktsituationer kan ge dem ökad förståelse kring sin användandet av olika konfliktstrategier 
(Arcaro-Mcphee m.fl., 2002). 

 

4.2.3 Reflektion över förskolans miljö och det egna beteendet 

En förskollärare belyser vikten av att reflektera över sitt eget beteende och över förskolans miljö 
när det kommer till konflikter mellan barn. 

Tror det är viktigt att reflektera över konflikterna mellan barn och även hur ens egna miljö på förskolan 
påverkar deras konflikter. Att om något inte fungerar, då inte vara rädd att ändra förskolans miljö eller det 

egna tillvägagångssättet bara för att ”vi har alltid gjort så”. Vi avsätter ibland tid vid våra reflektioner i 
arbetslaget för att diskutera vad vi kan göra för att barn inte ska hamna i konflikter med varandra, hur vi 
kan förebygga detta. En metod vi genomfört var att ställa in våra projekt och bara låta barnen leka för att 
observera hur barnen beter sig mot varandra. Vi diskuterade vad vi i arbetslaget kunde göra annorlunda 

och det är viktigt, att vi inte lägger över skulden på barnen. Vi behövde komma fram till hur vi skulle arbeta 
med hur man är en bra kompis och få in det i ett projekt.  

   (Verksam förskollärare i 22år, äldre barn)  

Verbeek och De Waal (2001), Elswood (1998) samt Broadhead (2009) beskriver alla vikten av 
förskolans miljö när det kommer till konflikter, det är både avgörande för hur konflikter ska 
komma till uttryck och för antalet konflikter som uppstår. Två faktorer som spelar in på miljön är 
hur trång den är (Bento och Dias, 2017; Kroeker, 2017), samt hur stressfull den är (Verbeek & De 
Waal, 2001). Att som pedagog gå runt och reflektera över hur barn beter sig i olika miljöer på 
förskolan kan synliggöra vilka miljöer som barnen fridfullt kan umgås på och vilka miljöer som 
bidrar till att många konflikter startas. Är det så att konflikter ofta uppstår i rum där det finns 
väldigt många materiella ting eller i exempelvis en trång soffa vid samlingsstund så är det viktigt 
att som pedagog få syn på detta och sedan kunna korrigera hur de fördelar den yta som finns 
(Elswood, 1998). Ifall det inte går att ändra den fysiska miljön så menar författaren att pedagogen 
kan se till att vara närvarande vid de rum där konflikter vanligtvis uppstår för att på så sätt kunna 
antingen minska konflikterna eller hjälpa barnen reda ut sina konflikter, beroende på vilken typ 
av konflikter som sker och vilket mål pedagogen har med sin närvaro.  
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5 Diskussion  

Informanterna i studien tolkade begreppet konflikt på olika sätt, men en gemensam nämnare var 
att en konflikt förutsätter att barn är oense om någonting. De informanter som arbetar med 
yngre barn upplever att konflikter mellan barn både kan ha en konstruktiv och destruktiv 
karaktär, de upplever att situationer där barn är oense och sedan förhandlar, kompromissar och 
eller diskuterar fram en lösning som är acceptabelt för båda parter kan ses som en konflikt med 
konstruktiv karaktär. Informanterna som arbetar med de äldre barnen upplever konflikter mer 
som något direkt destruktivt, att en konflikt är något som sker när barn blir ovänner på grund av 
att de inte kommer överens. Om barn kommer överens i sina diskussioner så upplever dessa 
informanter att ingen konflikt har uppstått, här ses en konflikt som en negativ följd då barn inte 
kan enas i sina diskussioner. Även om inte informanternas definition av konflikt överensstämmer 
med denna studies så uppstår tydliga samband mellan informanternas definition av diskussioner 
och konstruktiv konflikt samt konflikt och destruktiv konflikt.  

 

5.1 Var och när upplever förskollärare att konflikter uppstår i förskolan? 

Studiens försök till att påvisa samband mellan när och var konfliktsituationer mellan barn uppstår 
är problematisk. Konflikter tycks vanligtvis uppstå i ytor där barn känner sig trängda, Bento och 
Dias (2017) samt Kroeker (2017) menar att risken för konflikter minskar då barn är utomhus. 
Detta får ett visst medhåll ifrån informanterna, däremot så menade en del informanter att det 
beror på hur stor utegård som finns till förfogande, är utrymmena utomhus trånga i förhållande 
till barnantalet så kan konflikter vara minst lika vanligt förekommande där. Någonting som kan 
påverka att konflikter upplevs vara mer sällsynt utomhus är att barn har större möjlighet att gå 
ifrån eller springa av sig efter de varit i en konflikt med ett annat barn (Verbeek & De Waal, 
2001). I studien framkommer det att barnens energinivå och vilket rum det leker i kan vara 
relevant för att avgöra huruvida en konflikt kan komma att utspela sig eller inte. Elswood (1998) 
belyser att det kan finnas ökad risk till våldsamma konflikter vid legorum, informanterna 
upplevde att det är vanligare att konflikter förekommer i rum som uppmuntrar till socialt 
samspel samt att det finns en ökad risk för konflikter om barnen är trötta. 

 

5.2 Hur uppfattar förskollärare att konflikter mellan barn utspelar sig och avslutas? 

Informanternas uppfattning samt studiens bakgrund påvisar att den vanligaste strategin som 
barn använder vid konflikter är insisterande. Hartup och Laursen (1993) belyser att detta kan 
bero på att barnen ofta får sin vilja igenom genom att använda insisterande som strategi. Denna 
strategi bör inte uppmuntras utan snarare kanske aktivt motarbetas då den kan leda till ett 
alltmer destruktivt förhållningssätt (Chen m.fl., 2001). Förutom insisterande strategi så tycks 
strategin att hänvisa till förskolans regler vara både flitigt använd och väldigt framgångsrik vid 
förskola. Arcaro-Mcphee m.fl. (2002) beskriver att en anledning till att barn fattar tycke för denna 
strategin kan vara för att de hänvisar till en regel som de tillsammans med övriga barn och 
pedagoger producerat fram. Eftersom denna strategi kräver att barn argumenterar och 
diskuterar med varandra så kan det ses som att en konstruktiv konfliktsituation uppstått, barn 
kan dock under konfliktens gång behöva stöttning av en pedagog för att förhindra destruktiva 
element och främja användningen av argumentationer. Informanter och tidigare forskning 
påvisar att barn vanligtvis fortsätter leka med varandra efter avslutad konflikt. En anledning till 
detta kan vara att informanterna i denna studie prioriterade att ”göra förlåt”, genom exempelvis 
ögonkontakt eller beröring, att inte bara säga orden. Informanterna uppfattar att den största 
anledningen till att barn inte fortsätter leka efter avslutad konflikt är för att de som förskollärare 
väljer att gå in och sära på barnen, detta kan bero på att det skett upprepade konflikter mellan 
samma barn.  
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5.3 Hur uppfattar förskollärare att de hanterar olika konfliktsituationer som uppstår 
mellan förskolebarn? 

Pedagogernas roll vid konflikter kan vara oviss. Med ett konstruktivistiskt förhållningssätt som är 
dominerande i dagens förskolor så läggs mycket fokus på förskollärarens uppgift att stötta och 
medla. Hur pedagoger kan bemöta barn i affekt och hur de bör agera vid våldsamma 
konfliktsituationer för att stoppa dessa framkommer det relativt lite om. Jag upplever att en 
pedagog kan stoppa konflikter på olika sätt, antingen genom att försöka diskutera med barnen, 
sära på barnen eller att genom hela sitt kroppsspråk påvisa att barns beteenden vid våldsamma 
konfliktsituationer inte är acceptabelt. Singer m.fl. (2011) lyfter vikten av att som pedagog belöna 
användandet av konstruktiva strategier och bestraffa användandet av destruktiva, men vad 
innebär det? Kan det innebära att barnet som använder sig av destruktiva eller våldsamma 
strategier inte får sin vilja igenom eller kan det innebära att barnet blir utskällt eller någonting 
annat? Informanterna belyser vikten av att gå in och visa på att våld inte är okej och sedan en 
stund efter avslutad konflikt försöka diskutera med dels de involverade barnen och kanske även 
övriga barn som bevittnat händelsen. Detta eftersom informanterna upplever att barn är mer 
mottagliga för diskussion om de först fått lugna ned sig, samt att övriga barn som bevittnat en 
konflikt kan dra lärdom av den om det diskuteras öppet i barngruppen (Singer m.fl., 2011). Här 
var dock informanterna noga med att poängtera att om de diskuterar en konfliktsituation med 
hela barngruppen så undviker de att använda namn utan använder snarare en hypotetisk 
situation likt den som inträffat. Vid konfliktsituationer som uppfattades innehålla en konstruktiv 
potential så fokuserade informanterna mycket på att stötta barnen i deras konflikter genom att 
ställa frågor, både öppna och stängda beroende på de involverade barnens utvecklingsnivå.  

 

Tidigare forskning belyser också vikten av att vara stödjande och vägledande, att använda sig av 
scaffolding (Arcaro-Mcphee m.fl., 2002). Informanterna delger att förebyggande av konflikter är 
ett värdegrundsarbete som sker kontinuerligt, specifika insatser som framkommer i studien är 
cirkeldiskussioner samt forumspel. Arcaro-Mcphee m.fl. (2002) beskriver att dessa typer av 
instanser där barn ges möjlighet att reflektera över olika konfliktsituationer kan ge dem ökad 
förståelse för olika tillämpningsbara strategier. Avslutningsvis så belyser en informant något som 
jag tycker är viktigt och intressant. Det är reflektion över hur konflikter mellan barn utspelar sig, 
hur miljön och ens egna agerande påverkar barns konflikter. Inte vara rädd för att ändra 
tillvägagångssätt eller förskolans miljö bara för att ”vi har alltid gjort så” är något som jag tror kan 
vara centralt när det kommer till hanteringen av konflikter mellan barn i förskolan. 

 

5.4 Metoddiskussion 

I denna studie så tillämpades kvalitativ metod i form av intervju, detta för att syftet med studien 
var att ta reda på hur förskollärare kan uppfatta konfliktsituationer som uppstår mellan barn. 
Fyra förskollärare intervjuades under studiens gång och frågorna var av öppen karaktär utan 
något standardiserat frågeformulär. Lantz (2007) beskriver att den kvalitativa metoden är att 
föredra om antalet deltagare som intervjuas är få, fördel med kvalitativ metod är att informanten 
kan ge mer djupgående och personliga svar än vid kvantitativa metoder samt att det finns 
möjlighet till följdfrågor. Det är viktigt vid dessa intervjuer att lyssna på informanten och låta hen 
få svara på frågorna själv med sin egen formulering. Under intervjuerna krävdes det ibland att jag 
preciserade och exemplifierade mina frågor vilket kan ha påverkat informantens svar, dessutom 
kan det vara svårt att i kvalitativa intervjuer avgöra huruvida informanten ger det svar som hen 
tror att forskaren vill höra eller det svar som överensstämmer med verkligheten. Observationer 
som ansats hade inte kunnat besvara studiens syfte om förskollärares uppfattningar av olika 
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företeelser kopplat till konflikter mellan barn i förskola, men det hade varit intressant att jämföra 
informanternas uppfattningar med hur det ser ut i praktiken. 

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att kvalitativa studier söker att upptäcka företeelser, till 
skillnad från kvantitativa studier som söker att studera företeelser där trovärdigheten kan stärkas 
med teori. Eftersom kvalitativa studier innefattar att tolka och beskriva uppfattningar så tas hela 
forskningsprocessen i beaktande för att avgöra studiens trovärdighet. Författarna belyser att 
tillförlitlighet är ett begrepp som sällan används i kvalitativa studier, detta eftersom tillförlitlighet 
bör ses utifrån den unika situationen som är under intervjutillfället. Att ett subjekt ger olika svar 
på samma fråga skulle sänka tillförlitligheten i en kvantitativ undersökning men i en kvalitativ 
undersökning så tas det hänsyn till att subjektet kan ha ändrat uppfattning, fått nya insikter eller 
så kan stämningen under intervjun vara annorlunda vilket i sin tur kan påverka svaren som ges. 
Författarna menar att begreppet tillförlitlighet är sammankopplat med trovärdighet och bedöms 
mot samma bakgrund, oftast används endast begreppet trovärdighet i kvalitativa 
undersökningar. Om forskaren under undersökningens gång fått olika tolkningar av ett och 
samma fenomen så kan trovärdigheten i undersökningen sitta i argumentationen för vilken 
tolkning som är mest trolig. Patel och Davidsson (2003) beskriver att när en forskare skriver ut 
resultatet av en kvalitativ studie så är det viktigt att balansera sin egen text med citat från 
informanten, detta är något som gjorts i resultatsegmentet så att läsaren själv får bedöma 
studiens trovärdighet. 

 

I studien följdes de fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2002) beskriver. 
Konflikter mellan barn i förskolan och hur förskollärare hanterar dessa kan betraktas som ett 
etiskt känsligt område, således kan problematiken kring sanningsenlighet vara värd att lyfta. Om 
en förskollärare exempelvis upplever att hen hanterat konfliktsituationer på ett negativt sätt, är 
då hen benägen att delge detta? Känner förskolläraren sig villig att delge vad hen tycker om 
känsliga frågor som rör konflikthantering mellan barn i förskolan? Jag upplever i att 
informanterna i studien var ärliga och de kunde tydligt ge exempel på olika konfliktsituationer 
och lösningar. Däremot upplever jag att på frågan om pojkar och flickor hanterar sina konflikter 
annorlunda så visade informanterna upp en motvilja att ärligt besvara frågan. Detta eftersom de 
flesta inledde genom att hävda att det inte är någon skillnad på pojkar och flickors konflikter för 
att sedan belysa vissa skillnader som de faktiskt ser. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat i förskola? 

Hur gammal är du? 

När och var gick du din förskollärarutbildning? 

Hur lång var din förskollärarutbildning?  

Hur gamla är barnen på er avdelning? 

Begrepp: 
Vad innebär en konflikt mellan barn för dig? 

När och var konflikter uppstår: 

- När och var upplever du att konflikter mellan barn vanligtvis uppstår på förskolan?   

Hur konflikter utspelar sig: 

- Vad upplever du är de vanligaste orsakerna till konflikter mellan barn på 

förskolan?  

- Hur upplever ni att konflikter mellan förskolebarn avslutas och hur kan barnen 

agera efter avslutat konflikt?  

Hur de arbetar kring konflikter mellan barn 

- Hur arbetar ni med konflikter mellan barn på er förskola?  

- Ge exempel på någon konflikt med god lösning och någon som varit svårare att 

lösa.  

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej pedagoger! 

Jag heter Johan Bjuhr och läser för närvarande min sjunde och sista termin på 
förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Jag skriver ett examensarbete om 
konflikthantering med särskilt fokus på konflikter mellan barn i förskolan. 

 

Studien innefattar hur pedagoger ser på och hanterar barns konflikter i förskolan samt när, hur 
och varför de vanligtvis uppstår. 

 

För att få en fördjupad inblick kring detta så avser jag att genomföra en intervju med en verksam 
förskollärare på förskolan och det skulle vara till stor hjälp om du skulle vilja medverka.  

 

För att jag ska kunna analysera materialet som framkommit från intervjun så skulle jag vilja spela 
in samtalet med hjälp av mobiltelefon. Efter avslutat arbete kommer materialet raderas. Om du 
inte vill att samtalet spelas in kommer jag givetvis respektera det. 

 

Under intervjun kommer cirka sex frågor att bearbetas och de kommer utgå ifrån de 
frågeställningar som jag formulerat i mitt examensarbete. Frågorna kommer beröra:  

 Hur, när och varför konflikter uppstår mellan barn. 

 Din syn på barns konflikter och hur de kan hanteras. 

 

Resultatet kommer att behandlas med stor försiktighet och inga namn kommer att delges. Skulle 
du ångra din medverkan under studiens gång så finns möjlighet för dig att avsluta din medverkan. 
Om du har några andra funderingar eller frågor så kan du kontakta mig antingen via mail: 
J*****@gmail.com eller telefon: 070******* 

 

Jag skulle uppskatta väldigt mycket om du vill delta i min undersökning. 

Vänliga hälsningar 

Johan Bjuhr 
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