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Sammanfattning  
 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på konflikter och vilket förhållningssätt 

de använder i konfliktsituationer mellan barn i förskolan. I studien har 12 yrkesverksamma 

förskollärare från fyra olika förskolor deltagit i form av kvalitativa intervjuer. Det har 

framkommit i resultatet att konflikter är oundvikliga och kan ses som både positiva och 

negativa. Studiens informanter skildrar att konflikter är ett tillfälle för lärande och utveckling 

om de hanteras på ett bra sätt men om de inte hanteras på ett bra sett kan de få destruktiva 

konsekvenser för barnet i sin utveckling och sitt lärande. Konflikter kan se väldigt olika ut 

beroende på situation, ålder och innehåll. Konflikters variation påverkar hur 

konflikthanteringen kan se ut och vilket förhållningssätt som ska användas. En slutsats är att 

förskollärarna vill möjliggöra ett stöttande och en vägledning för barnen i deras konflikter och 

att det behövs ett öppet förhållningssätt i situationen. Detta för att ge barnen verktyg att själva 

få möjlighet att möta och lära sig hantera olika situationer. Barnen i förskolan ska få möjlighet 

och uppmuntras till att möta varandras åsikter, behov och se till olika perspektiv.  

 

Nyckelord: Konflikt, förhållningssätt, utveckling och lärande 
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1. Inledning  

 
Kalle och Lisa leker med klossar. Plötsligt börjar Kalle gråta när Lisa tar hans gröna kloss. En 

förskollärare kommer dit och undrar vad som har hänt. Hur kan förskolläraren agera i en 

situation som denna? 

 

Vid våra verksamhetsförlagda utbildningstillfällen har vi uppmärksammat att det är vanligt 

förekommande att barn hamnar i konflikter i likhet med exemplet ovan. Att barn samarbetar 

och leker väldigt väl tillsammans för att i nästa moment hamna i en konflikt är ett vanligt 

fenomen i förskolans verksamhet. I vissa situationer kan barnen hantera konflikten på egen 

hand, men många gånger sker konflikthanteringen via en stöttande, hjälpande och vägledande 

pedagog. Som blivande förskollärare har vi ett intresse för att ta reda på hur pedagoger kan 

arbeta med konflikthantering i förskolans verksamhet. I läroplanen för förskolan framgår det 

tydligt att arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa dem att hantera konflikter 

(Lpfö 98 rev. 2010). 

 

Carlgren och Marton (2007) beskriver en lärarutbildning där lärarstudenten inte har fått 

tillräckligt med verktyg för att bilda en förståelse att hantera den verksamhet de ska vara med 

att driva och utveckla. De lyfter sambandets betydelse mellan teori och praktik, där teorin ses 

likna en kollision med verkligheten. I samtal med andra lärarstudenter vid lärarutbildningen 

har det kommit till vår kännedom att det saknas förtrogenhet för ämnet konflikthantering. 

Studenterna anser att de inte har fått tillräckligt med verktyg och metoder i mötet med olika 

former av konflikter.  

 

I förskolans vardag får barn och pedagoger möta olika problematiseringar och etiska 

dilemman. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder. (Lpfö 98 rev. 2010 s.4). Det är pedagogens uppgift att påverka och stötta barns 

förståelse för etik, normer och värderingar. Det är betydelsefullt att etiken och etiska 

dilemman lyfts fram, vilket i sitt samband kan bidra till utveckling och lärande om 

konflikthantering i verksamheten. Att arbeta med konflikter och konflikthantering är således 

en viktig del av den pedagogiska verksamheten i förskolan. Vår förhoppning med denna 

studie blir att förtydliga pedagogers handlande av konflikter i förskolan. Det är även 

väsentligt att pedagoger har en god förståelse kring hur de kan förstå, hantera och möta 

konflikter på ett medvetet sätt samt att de ser möjligheterna och de lärorika tillfällen som kan 

erbjudas i dem. Ifall det inte finns ett medvetet förhållningssätt i bemötandet av konflikter kan 

detta leda till svårigheter i konflikthanteringen, vilket vi har uppmärksammat från tidigare 

praktiska erfarenheter.  

 

Enligt Nilsson och Waldemarsson är konflikter oundvikliga och kan både vara positiva och 

negativa. Det är viktigt att ha en god kännedom om vilka konflikter som utvecklar och vilka i 

egenskap är destruktiva. Dessutom är det betydelsefullt att det finns en kunskap om hur 

hanteringen av konflikter sker på ett användbart sätt. Författarna skriver att konflikter 

emellanåt kan uppfattas likt något som skapar spänningar och helst ska undvikas och 

motarbetas. Ibland kan konflikter däremot uppfattas utvecklande, vilket kan skapa ökad 

samhörighet och förbättrad kommunikation. För att detta ska ske är en förutsättning att 

konflikterna hanteras på ett pedagogiskt sätt (Nilsson & Waldemarsson, 2007).  
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I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö 98 rev. 2010 s.6). Vår 

tolkning är att förskolan är en social arena där varje barns möjligheter ska bekräftas från en 

engagerad pedagog. Det är viktigt att pedagogen är medveten över sitt förhållningssätt samt 

hur positiva och destruktiva situationer kan främja eller hämma barns utveckling och lärande.  

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att belysa vilken syn förskollärare har på konflikter och vilket 

förhållningssätt de använder sig av i konfliktsituationer mellan barn i förskolan.  

 

1.2 Frågeställningar  

 

 Vad är en konflikt och hur kan det utspela sig i barngruppen?  

 

 Vilket förhållningssätt använder sig förskollärare av i barns konflikter?  

 

 Vad är förskollärarnas målsättning med konflikthanteringsarbetet i barngruppen?  

 

  Hur ser förskollärarna på konflikter i samband med barns lärande och utveckling?  
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2. Litteraturgenomgång 

 

I detta kapitel inleder vi med att lyfta fram förskolans styrdokument, därefter väljer vi att 

presentera begreppet konflikt och dess olika definitioner. Vi redogör för olika perspektiv och 

synsätt på konflikter samt hur konflikter kan hanteras. Avslutningsvis lyfter vi fram etiska 

värden och normer samt interaktion och kommunikation, vilka enligt oss kan ha en betydelse 

för arbetet med konflikthantering.  

 

2.1 Styrdokument – skollag, läroplan, allmänna råd  

 
Skollagen, 8 Kap, Förskolan 2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan 

ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 

utbildning. (SFS 2010:800).  

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om 

och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 

rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden 

och normer främst genom konkreta upplevelser. (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4).  

 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande 

ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet (Lpfö 98, rev. 

2010 s. 4).  

 

I läroplanen för förskolan framgår det att värdegrunden ska genomsyra verksamheten. Det är 

av stor betydelse att värderingar, rättigheter och etiska förhållningssätt tydliggörs i den 

dagliga verksamheten. Med stöd av pedagoger i förskolans verksamhet ska barnen ges 

möjlighet att tillägna sig etiska värden och normer, vilket skapar en god grund för barnen att 

bli delaktiga medborgare i ett demokratiskt samhälle. I läroplanen framgår det även att 

personalen i förskolan ska sträva efter att främja barns samspel och vägleda dem i att möta, 

hantera och bearbeta konflikter. Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar en förmåga 

att kunna fungera enskilt och i grupp och bli medveten om egna och andras rättigheter och 

skyldigheter (Lpfö 98 rev. 2010).  

 

I förskolans verksamhet ska barnen få möjlighet till att utveckla förståelse för vad demokrati 

är. Barnen ska få uttrycka sina tankar och åsikter, ta ansvar för sina egna handlingar samt för 

förskolans miljö. I samspel med varandra kan barnen upptäcka och utforska normer och 

värderingar. Detta kräver att pedagogerna vägleder, lyssnar och är närvarande. Ett medvetet 

arbete med normer och värden i förskolan är en viktig del för barns utveckling och lärande. 

Barnen utvecklar därmed sitt språk, sin identitet samt förmågan till empati. Pedagogerna bör 

skapa en öppen och demokratisk miljö där varje barn får möjlighet att uppleva sitt eget och 

andras värde. I en öppen miljö där olikheter ses som något naturligt skapas möjligheter för 

barnen att utveckla förståelse för olika sätt att tänka och vara. Det är viktigt att pedagogerna 

återkommande reflekterar över sitt förhållningssätt samt vad det innebär att tydliggöra och 

arbeta med grundläggande värden i det dagliga samspelet tillsammans med barnen 

(Skolverket, 2005). 
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2.2 Vad är en konflikt?  

 

Maltén (1998) beskriver att ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus, vilket 

betyder motsättning, tvist eller sammanstötning. En konflikt uppstår vid en kollision mellan 

mål, intressen, synsätt, värderingar eller grundläggande behov. Nilsson och Waldemarson 

(2007) beskriver även de att ordet konflikt betyder sammanstötning eller krock. 

Sammanstötningen kan ske mellan olika förväntningar, krav, värderingar, mål, viljor eller 

olika perspektiv. Varje konflikt har sin egen historia och sin egen utveckling. Listan på 

konfliktorsaker kan därför göras lång då det finns mängder med anledningar som kan resultera 

i konflikter i olika situationer.  

 

Davies (2004) summerar i sin litteratur en lista med fyra följande definitioner av begreppet 

konflikt: 

  

 a real or apparent incompatibility of interests or goals  

 a belief that parties`current aspirations cannot be achieved simultaneously  

 a struggle over values and claims to status, power and resources  

 an intermediate stage of a spectrum of struggle that escalates and becomes more destructive 

(Davies, 2004, s. 9).  

 

Hakvoort och Friberg (2012) hänvisar till dessa fyra definitioner och tolkar dessa som 

riktlinjer eller som en indikator för olika dimensioner inom konflikter. 

  

Det finns många olika dimensioner av konflikter och olika sätt att kategorisera dem. Ett sätt 

att skildra kategoriseringen av konflikter är att skilja mellan strukturkonflikter eller 

personkonflikter. Strukturkonflikter omfattar konflikter som rör en organisation, det kan 

exempelvis beröra arbetsfördelning, status eller regler. Personkonflikter innefattar samspel 

mellan människor där rättigheter, skyldigheter och förväntningar har en avgörande roll. Ett 

annat sätt att kategorisera konflikter är att skilja mellan kognitiva konflikter eller 

känslomässiga konflikter. Kognitiva konflikter är sakliga och grundar sig i roller, positioner 

och metoder medan de känslomässiga konflikterna omfattar normer och värden. Nilsson och 

Waldemarson lyfter även fram att man kan skilja mellan öppna konflikter och dolda 

konflikter. I en öppen konflikt är konflikthanteringen i fokus och det finns en strategi för att 

möta konflikten. En dold konflikt är inte uttalad och utspelar sig ofta i känsloutbrott, 

vantrivsel, klagomål eller skvaller (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

 

Konflikter är skapade av och ur oss människor. Hur vi väljer att förstå vad en konflikt är och 

hur man kan påverkas av konflikter är grundläggande för hur människor i sin tur väljer att 

arbeta med konflikter. Definitionen eller uppfattningen av en konflikt påverkas bland annat av 

människors kunskaper och erfarenheter av konflikter (Marklund, 2007).  

 

För att kunna bli medveten om vad en konflikt är och hur den kan skildras är det viktigt att 

vara medveten om konfliktens förlopp. Utas Carlsson (2001) skildrar hur en upptrappning av 

en konflikt kan se ut samt hur en nedtrappning av en konflikt förhåller sig. Upptrappningen av 

konflikter följer ofta ett särskilt mönster. Det föreligger ett problem mellan två parter och 

känslor som ilska, förtvivlan eller besvikelse påverkar parternas beteende. Känslorna förser 

oss med energi som leder till att konflikten trappas upp. Bakom upptrappningen av konflikter 

finns även en strävan av att kunna försvara sig själv och tillfredsställa sina egna 

grundläggande behov. Negativa attityder tar form och intensiteten i förväntningar och känslor 

ökar vilket gör att empatin försvinner. Utas Carlsson beskriver vidare att det finns åtgärder för 
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att förhindra upptrappningen av konflikter. Det är viktigt med tydliga ingripanden för att 

kunna hindra den destruktiva utvecklingen av konflikten. En betydande startpunkt är att 

reflektera över orsakerna till konflikten. För att kunna skapa en nedtrappning bör man skapa 

möjligheter för att kunna finna lösningar som tillfredsställer allas behov och perspektiv. Det 

är även viktigt att skilja problemet från personerna vilket underlättar kommunikationen. Den 

kommunikativa förmågan som exempelvis ett aktivt lyssnande är en viktig del för att kunna 

möta varandra i en konflikt. 

  

2.3 Konflikter - en möjlighet eller ett hinder?  

 

Maltén (1998) skildrar tre olika sätt att se på konflikter, den undvikande synen, den naturliga 

synen samt den vitaliserade synen. Den undvikande synen på konflikter omfattar tankar om 

att konflikter är negativa och bör undvikas. Maltén förklarar att en vanlig förekommande 

tanke är: ”någon annan får lösa det, bara inte jag”. Detta beror på att konflikträdsla är en 

vanligt förekommande känsla. Denna syn på konflikter skapar svårigheter för ett målinriktat 

konflikthanteringsarbete. Den naturliga synen innebär att konflikter är något naturligt i livet. 

Dagligen ställs vi inför diverse problematik eller konfliktsituationer som kan vara både 

medvetna och omedvetna. Inom den vitaliserade synen så uppfattas konflikter som utveckling 

och något positivt som skapar eftertanke och reflektion vilket leder till självkritiska 

möjligheter. I bearbetningen av konflikter synliggörs tankar, värderingar och åsikter vilket gör 

att självkännedomen fördjupas, vetskapen om varandra ökar och man kan upptäcka nya 

perspektiv. Denna syn på konflikter stimulerar beredskapen inför framtida problematik vilket 

skapar möjligheter för ett målinriktat konflikthanteringsarbete.  

 

Hur vi väljer att se på konflikter kan enligt Ekstam (2000) ske på två motsatta sätt. Ekstam 

menar att vissa människor har en konfliktsyn, medan andra har en harmonisyn. Med 

konfliktsyn är det Ekstams tolkning att det finns människor som ser konflikter som en naturlig 

del i vår vardag. Konflikter är oundvikligt mellan människor och det är väsentligt för en 

utveckling. Dessutom är det av relevans att konflikterna lyfts fram utan att människor tas illa 

vid kring dessa. Ifall konflikter inte lyfts fram och hanteras på ett konstruktivt sätt kan detta 

även leda till att människor mår illa. Harmonisyn karaktäriseras enligt Ekstam av att det finns 

människor vars upplevelse av konflikter är en form av obehag, vilket har orsakats av 

bråkmakare. Dessa konflikter är enligt dem alldeles onödiga, samt finns det en inställning hos 

dem där konflikter bör tystas ned. Det vill säga att de människorna med harmonisyn inte ser 

konflikter med en konstruktiv potential, utan istället ser dem med en destruktiv förmåga där 

var och ens ansvar är att undertrycka dem.  

 
In our society conflicts are often regarded in a negative manner as more or less dangerous, 

giving rise to discomfort and fear, but conflicts are necessary for development and growth. So 

conflict in itself is not negative but a precondition for life. However, it may turn destructive. It 

depends upon how we handle it. If the parties get their needs met, being satisfied with the 

outcome, then the conflict has developed in a constructive way (Utas Carlsson, 1999, s. 62).  

 

Hakvoort och Friberg (2012) beskriver att konflikter är en naturlig del av livet och därigenom 

en normal del av livet i den pedagogiska verksamheten. Konflikter kan vara neutrala till en 

början men att de sedan formas till att bli destruktiva eller konstruktiva beroende på hur vi 

väljer eller klarar av att hantera dem.  

 

De flesta människor upplever konflikter som något negativt som kan skapa oro eller stress. 

Konflikter är för de flesta mycket plågsamma under tiden de pågår men de erbjuder samtidigt 
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möjlighet till utveckling som bland annat kommunikativ kompetens (Wahlström, 2004). 

Marklund (2007) förklarar att om barn och unga lär sig att hantera konflikter på ett 

konstruktivt sätt kan detta innebära att många framtida konflikter kan undvikas. Om en 

konflikt hanteras väl kan den skapa förutsättningar för individuell utveckling samt 

grupputveckling. Enligt Öhman (2008) kan barn utveckla sin förmåga att förhandla, lyssna till 

andras förslag och känslor samt lär sig att kompromissa när de hanterar olika konflikter. 

Konflikter är därför en viktig källa för lärande och känslomässig utveckling.  

 

2.4 Konflikthantering  

 

Begreppet konflikthantering kan delas upp i två egna definitioner, konflikt och hantering. 

Hakvoort och Friberg (2012) beskriver att det finns en skillnad på dessa begrepp. Hur vi 

väljer att se på begreppet konflikt har en effekt över hur vi väljer att hantera den. Författarna 

förtydligar att inte alla konflikter går att lösa, däremot är det möjligt att kunna hantera alla 

konflikter. Det finns visserligen inget primärt tillvägagångssätt att närma sig och hantera 

konflikter, utan många konflikter är i behov av olika metoder och olika konflikthanterare. Det 

är betydelsefullt att verksamheten och pedagogen inte bör fastna vid en metod utan istället 

möjliggöra nödvändig kompetens att använda sig av i olika konfliktsituationer.  

 

Enligt Ekstam (2000) finns det två grundläggande förutsättningar för en bli en god 

konflikthanterare, förhållningssätt och metoder. För att lära sig hantera konflikter är det 

viktigt att vara medveten om, reflektera och utveckla dessa två förutsättningar. Konflikter kan 

se väldigt olika ut baserat på dess innehåll, deltagare samt normer och värden. Då konflikter 

är varierade krävs därför olika förhållningssätt. Ekstam skildrar att man kan skapa en 

konflikthanteringsrepertoar genom att uppmärksamma, reflektera och utvärdera hur man 

agerar i olika konflikthanteringssituationer.  

 

Ekstam förklarar att man aldrig kan lösa andras konflikter, utan det är bara de inblandade 

själva som har möjlighet att åstadkomma detta. Utgångspunkten för den som går in och 

medlar eller vägleder de som befinner sig i en konflikt är att istället att agera på ett sätt så de 

inblandade får verktyg och motivation för att hantera situationen själva. Ekstam förklarar 

vidare att den som medlar under en konfliktsituation måste förhålla sig neutral. Det är inte 

meningen att medlaren ska agera som en domare och utgöra vem som har rätt och vem som 

har fel och därmed försvara eller anklaga någon av parterna. Kommunikation, motivation och 

moderation är tre viktiga verktyg en medlare kan använda sig av i olika 

konflikthanteringssituationer. Medlaren kan genom kommunikation skapa möjlighet för de 

inblandade parterna att kommunicera. Kan parterna kommunicera finns det förutsättningar för 

att konflikten löses. Motivation behövs för att skapa ett förtroende samt bygga upp en bra 

kontakt med de båda parterna. Moderation innebär att den medlande parten förhåller sig 

neutral och stöttar ett aktivt lyssnande och reflekterande. Moderationstekniken omfattar att 

medlaren ska kunna omformulera det som sägs för att de inblandade ska kunna sätta sig in i 

varandras situation (Ekstam, 2000).  

 

I situationer där människor möter varandra och där social interaktion sker uppstår det lätt 

konflikter. Kommunikation och konflikter är en därför en del av livet som är svåra att undgå. 

Att reflektera över problematiska situationer är ett sätt att utveckla sin kunskap om 

konflikthantering och därmed kunna stärka sin roll som konflikthanterare (Hakvoort & 

Friberg, 2012).  
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Mathiasson Thorbert (2006) skildrar begreppet hjärtestund – ett arbetssätt om livskunskap för 

barn i förskolan. De olika hjärtestunderna kan innefatta samtal, diskussioner, reflektion, 

rollspel eller olika berättelser. Syftet med hjärtestunder är att barnen ska få reflektera, bli 

hörda och sedda samt bli tagna på allvar och därmed stärka sin självkänsla. Mathiasson 

Thorbert beskriver att en hjärtestund kan innefatta bearbetning av olika konfliktsituationer. 

Det kan exempelvis handla om att kunna förstå, förebygga och hantera utanförskap, att säga 

eller göra förlåt samt hur man kan förstå och hantera olika konflikter. Det är av stor betydelse 

att som pedagog hjälpa barnen med att sätta ord på vad som händer och lära barnen att kunna 

ta till sig andras perspektiv och känslor. Wahlström (2004) förklarar att ha insikt om andras 

känslor och kunna reflektera över sina egna känslor är en mycket viktigt förutsättning i arbetet 

med konflikter. Vid många tillfällen används frågan ”Vad var det som hände?” som 

utgångspunkt i försök att reda ut en konflikt. Wahlström menar att det är viktigt att se på 

vilken roll känslorna har i konflikten för att ta reda på varför personerna reagerade som de 

gjorde, genom att exempelvis fråga “Hur kändes det då?”.  

 

Hur förskollärare väljer att hantera en konflikt påverkas av vilket mål den har med konflikten. 

Kihlström (1998) presenterar en studie som utgår från intervjuer med förskollärare. Studien 

lyfter upp olika exempel på tillvägagångssätt och metoder för att hantera olika 

konfliktsituationer. I ett exempel beskriver Kihlström att förskolläraren sätter sitt eget 

handlande och förhållningssätt i fokus där det enbart finns ett mål, att lösa konflikten. I ett 

annat exempel får barnen tillsammans med en vägledande förskollärare själva konstruera en 

lösning av konflikten. Förskolläraren sätter inte sitt eget handlande i fokus, utan det finns flera 

mål i situationen. Målen blir att konflikten ska lösas, men även ge barnen en möjlighet att 

utveckla sin egen tankeförmåga.  

 

Arbetet med konflikthantering är grundläggande i både förskolans och i skolans verksamhet. 

Marklund (2007) skildrar att de som är verksamma i skolans verksamhet upplever att 

konfliktnivån blir allt högre. De önskar därför att det kunde finnas bättre och effektivare 

metoder och verktyg för att kunna hantera de olika konflikter som kan uppstå. Marklund 

beskriver begreppet skolmedling som ett effektivt verktyg. Tillsammans med en opartisk 

tredjeperson kallad medlingssamordnare eller elevmedlare så får unga personer möjlighet att 

själva kunna reda ut vad som egentligen har hänt när de hamnat i en konflikt. Genom att 

använda sig av medling som metod för konflikthantering i skolan så får eleverna verktyg som 

de kan bära med sig under hela livet. Skolmedling kan bland annat ge eleverna ökad 

självkänsla, de lär sig att respektera varandra, lär sig empati samt skapar förutsättningar för att 

lära sig sätta ord på sina känslor.  

 

Utas Carlsson (2001) använder sig av begreppet forumspel. I forumspelet får barnen möjlighet 

att lyfta fram olika sätt att handla i en konflikt vilket i sin tur skapar förutsättningar för barnen 

att förstå hur olika beteenden eller förhållningssätt påverkar konflikter. Barnen kan använda 

sig av olika förhållningssätt i forumspelen som att exempelvis vara konfliktundvikande och 

undantryckande av sina känslor eller genom att använda sig av en tydlig maktkamp där fokus 

ligger på att vinna eller förlora. I forumspelet kan barnen även testa på att inta andras 

perspektiv och ta hänsyn till andras behov vilket gör att ingen av parterna vinner eller förlorar. 

Med hjälp av denna träning får barnen möjlighet att lära sig att handskas med konflikter på 

olika sätt.  

 

Ett aktivt arbete inom konflikter och konflikthantering tillsammans med barnen i skolan kan 

leda till att barn blir medvetna om befintliga färdigheter inom konflikthantering. Det är 

betydelsefullt att barnen ges en möjlighet att skapa en förståelse för hur en konflikt kan ta 
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form och upptrappas. Det är även betydande att barnen får insikt om hur en konflikt kan 

trappas ned och få verktyg till att finna alternativa vägar att möta en konflikt. Dessa 

alternativa vägar kan vara via olika färdigheter som förhåller sig till perspektivtagande, 

konstruktivt arbete med känslor, och ett aktivt lyssnande. En förhoppning med den här formen 

av arbete är att barn kan bidra till ett demokratiskt samhälle och få vara en del av en fredlig 

kultur, där detta bemötande blir en vardaglig handling. Att få vara en del av denna omgivning 

kan därmed öka barns självsäkerhet och självkänsla (Utas Carlsson, 2001).  

 

Konflikter kan se väldigt olika ut vilket gör att hanteringen av konflikter varierar. Det är 

därför svårt att fastställa en specifik mall eller fastställa regler för hur man ska göra när en 

konflikt uppstår. Men det finns olika riktlinjer som kan vara betydelsefulla att vara medveten 

om för att kunna hantera konflikter. Att kunna kommunicera och tala om konflikten är en 

grundläggande förutsättning för att kunna bearbeta den. Det är viktigt att erkänna att 

konflikten finns istället för att strunta i den och tro att konflikten försvinner av sig själv. För 

att kunna hantera och möta konflikter, oklarheter och diverse problem är det därför en viktig 

förutsättning att det finns ett öppet förhållningssätt i samspelet. Det öppna synsättet skapar 

möjligheter till att leda ett konstruktivt samtal, där man vill lösa de oklarheter som finns och 

är beredd att lyssna och förstå motparten (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

 

2.5 Etik - normer och värden  

 

Ett värdegrundarbete inom förskolan handlar om relationer mellan barn och vuxna där det 

pedagogiska arbetet görs aktivt och medvetet för att främja till en ökad jämställdhet, jämlikhet 

och delaktighet (Dolk, 2013). Det är viktigt att stötta barnen i att bli ansvariga i relationer med 

andra människor och i samhället. Att barnen får träna sig i kommunikation, empati och 

samarbetsträning är en väsentlig del i den pedagogiska verksamheten. Det är även betydande 

att barnen får möjlighet att uppleva kraft och förmåga. Konfliktlösning och problemhantering 

är därför också viktiga delar att lyfta fram i verksamheten (Utas Carlsson, 2001).  

 

I förskolan befinner sig barn och vuxna på olika villkor vilket gör att relationerna präglas av 

både samförstånd och av konflikter. Dolk skildrar att barn kan göra motstånd på många olika 

vis. Detta kan ske individuellt eller kollektivt, verbalt eller kroppsligt samt öppet eller dolt. 

Det är viktigt att lyfta fram och diskutera hur motståndet ska tolkas och tänka på vad 

motståndet kan ha för demokratiska innebörder. Att förstå och kunna uppmärksamma barns 

motstånd ska inte handla om att barn alltid ska få som de vill och därmed inte behöver göra 

mer motstånd. Målet med att uppmärksamma barns motstånd är inte att utesluta konflikter och 

skapa en förskola utan motsättningar. Målet är att skapa villkor för att möjliggöra en 

konfliktlösning som är överensstämmande med demokratiska värderingar. Barnen ska få vara 

delaktiga i förskolans verksamhet och därmed få vara en del av gemenskapen och påverka det 

som sker med sina uttryck och åsikter (Dolk, 2013).  

 

Johansson (2001) skildrar att förskolan är betydelsefull för barns lärande av etiska värden. 

Pedagoger i förskolan har ett ansvar att lyfta fram etiska dilemman och stötta barnen med att 

skapa goda normer och värden. Barnen i förskolan ska uppmuntras till att samspela, reda ut 

konflikter och lära sig respektera varandra för att aktivt kunna skapa egna etiska 

föreställningar. Vidare skildrar Johansson att barns konflikter är en betydande grund för att 

göra etiska upptäckter. Pedagogens ansvars är att stötta barnens utveckling och lärande genom 

att kunna problematisera olika etiska värden som barnen ställs inför. Barns etik utvecklas i 

samspelet, där egna rättigheter och värderingar möter andra barns anspråk på samma 
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rättigheter. Öhman (2008) lyfter även fram begreppet etik och etiska dilemman. Etiska 

överenskommelser om hur vi bör agera mot varandra är en viktig del i det mänskliga 

samspelet.  

 

2.6 Ledarskap och förhållningssätt  

 

För att kunna stödja och hjälpa människor som befinner sig i en konfliktsituation är det viktigt 

att reflektera över sin egen roll samt kunna inta ett förhållningssätt som bygger på etiska 

ställningstaganden där personen i fråga visar respekt för andras integritet och lika värde 

(Nilsson & Waldemarson, 2007).  

 

Enligt Öhman har pedagoger ett ansvar i att kunna dra gränser och uppmärksamma när barn 

använder sig av kränkningar. Det är viktigt att kunna arbeta förebyggande mot kränkningar 

och negativa värderingar för att påverka den sociala samvaron och ett inkluderande klimat. 

Det är även betydande att pedagoger tar sitt ansvar för hur de kommunicerar med barnen och 

hur de tar tillvara på sitt ledarskap. I svåra situationer som konflikter kan man lätt känna sig 

otillräcklig och osäker i sin roll. Det är därför betydelsefullt att reflektera tillsammans och 

använda sig av dessa situationer som värdefulla lärtillfällen som i sin tur utvecklar 

pedagogernas yrkesskicklighet (Öhman, 2008).  

 

Johansson (2003) lyfter fram barns perspektiv i pedagogiskt arbete och vad det betyder för 

pedagoger att kunna förstå barns perspektiv, intentioner och uttryck. Vilken barnsyn 

pedagoger har påverkar deras förhållningssätt, sätt att tala till barnen och användandet av 

olika strategier för att försöka förstå och möta barnens uttryck. Johansson förklarar att 

grunden för att kunna förstå barns perspektiv är en komplex process. Pedagogen måste ha 

förståelse för den komplexitet som råder och försöka se till flera olika perspektiv. Barnet 

kommunicerar och ger uttryck i kroppsliga, sinneliga och språkliga uttryck. Allt sker i ett 

sammanhang där varje situation påverkar barnens sätt att agera.  

 

2.7 Samspel och kommunikation  

 

Öhman (2008) beskriver att relationer är en grundläggande del i förskolans verksamhet. 

Barnen är delaktiga i olika relationer där de uppskattar och uppmuntrar varandra men även 

där de kränker och avvisar varandra. Relationerna i barngruppen påverkar därmed det sociala 

klimatet i gruppen. Enligt Hakvoort och Friberg (2012) sker alltså lärandet i sociala 

interaktioner, vilket medför att det sociala samspelet är betydelsefullt för lärandet. Att arbeta 

med konflikter och konflikthantering ska därför utgå från ett sådant förhållningssätt.  

 

Månsson (2000) har i sin avhandling studerat mötet eller interaktionen mellan pedagoger och 

de yngsta barnen i förskolans verksamhet. Månsson anser med anledning av detta att 

interaktionens betydelse mellan pedagoger och barn i förskolan kan främja en ökad förståelse 

hos pedagogen om barnets utveckling. Hur pedagoger väljer att handla i interaktionen med 

barnet kan ha stor effekt på barnets identitetsskapande och dess utveckling och lärande.  

 

Enligt Jonsdottir (2007) är förskolan en sociala arena där samvaro, samspel och relationer är 

grundläggande byggstenar. I förskolans uppdrag framgår det att pedagogerna ska skapa 

förutsättningar för goda relationer mellan barnen. Goda relationer mellan barn är i sin tur 

betydande för barnens utveckling och lärande. Jonsdottir beskriver vidare att i samspel lär sig 
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barn sociala färdigheter som att kunna kommunicera och inta andras behov och perspektiv 

samt en empatisk handlingsförmåga. De som arbetar inom förskolans verksamhet ska stödja 

barnens sociala utveckling genom att skapa goda miljöer som främjar barnens känsla för 

samhörighet och gemenskap. Pedagogerna ska skapa trygghet för barnen, värna om samspel 

och uppmuntra och stötta barnen i deras relationer. Pedagogerna ska även stötta barnen i att 

kunna lösa konflikter, kompromissa och respektera varandra för att främja en god interaktion i 

barngruppen.  

 

Jonsdottir (2007) beskriver att det råder ett spänningsförhållande i barnens samspel. Detta 

spänningsförhållande kännetecknas av att barnen pendlar mellan enighet och kamp. Enigheten 

innefattar samhörighet och tillhörighet medan kampen går ut på att kunna värna som sina 

egna rättigheter, förmågor och kunskaper. Det är betydelsefullt att pedagogerna använder sig 

av sin yrkesprofessionalitet för att skapa en dynamisk balans mellan enighet och kamp. 

Pedagogerna ska stötta barnen i att reda ut och lösa konflikter och dilemman. Barnen ska i sin 

samvaro få möjlighet och uppmanas till att möta varandras åsikter, behov och perspektiv samt 

uppmuntras till att delta med sig av egna synpunkter och behov. Barnen kan därmed vårda 

sina relationer och utveckla ett demokratiskt lärande.  

 

Enligt Wahlström (2004) är kommunikationen mellan människor betydande för att få ett 

fungerande samspel. För att andra ska kunna förstå vad man menar så är det viktigt att 

använda sig av ett tydligt kommunicerat budskap. Kommunikationen påverkas av både det 

verbala språket men även kroppsspråket. För att ge ett exempel så tror inte barnen på orden 

pedagogen säger om den förmedlar någonting helt annat med kroppen. I den pedagogiska 

verksamheten är det grundläggande att vara medveten om hur sitt förhållningssätt och sina 

uttryck påverkar omgivningen. Detta krävs för att pedagogerna ska kunna stötta och hantera 

konflikter och möjliggöra för samarbete och ett gott klimat i barngruppen. Vidare beskriver 

Wahlström att lyssnandet är en viktig del i hanterandet av konflikter, för att kunna förstå 

andra människor och sätta sig in i deras känslor och perspektiv. I stundens hetta kan det vara 

svårt att lyssna till varandra vilket gör det ännu svårare att hantera konflikten. I ett arbete med 

konflikthantering är det därför viktigt att lyfta fram vikten av att få berätta sin version, dela 

med sig av sina känslor och känna att den andre lyssnar till detta. Det är inte förrän då det 

finns möjlighet att kunna gå vidare i konflikten och hantera den (a.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. Metod 

 

I detta kapitel presenteras den metod vi använt oss av i studien. Vi har valt att använda oss av 

en kvalitativ metod i form av intervjuer tillsammans med 12 yrkesverksamma förskollärare på 

fyra olika förskolor. Vidare i kapitlet ges en beskrivning av hur urvalet utformats, 

genomförandet av intervjuerna samt hur detta bearbetats och vilka etiska överväganden som 

vi tagit hänsyn till. Avslutningsvis återfinns en metoddiskussion där olika möjligheter och 

utmaningar med metodvalet och tillvägagångssättet behandlas.  

 

3. 1 Val av metod  

 

Utifrån den aktuella tidsramen för studien valde vi att tillämpa den kvalitativa intervjun som 

metodval. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av enkla öppna frågor som leder till 

innehållsrika svar. Detta skapar ett innehållsrikt material där åsikter, mönster och olika 

skeenden lyfts fram (Trost 2010). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bidrar den kvalitativa 

intervjun till att synliggöra den intervjuades erfarenheter och perspektiv.  

 

Syftet med studien avgör för vilken metod som ska väljas. Är man intresserad av att göra en 

studie vars utgångspunkt är att förstå människors sätt att resonera, agera eller urskilja olika 

handlingsmönster så är en kvalitativ studie att rekommendera (Trost 2010). Johansson och 

Svedner (2010) skildrar betydelsen av att välja metod efter bestämt ämnesområde.  

 

3.2 Testintervju  

 

Med hjälp av testintervjuer kan användbara reaktioner erhållas både på frågornas utformning 

men även på intervjuarens eget beteende (Dalen 2007). För att kunna identifiera hinder och 

möjligheter med våra intervjufrågor så valde vi att genomföra två stycken testintervjuer. Den 

ena testintervjun genomfördes med en lärarstudent med inriktning mot förskola och den andra 

intervjun genomfördes med en färdigutbildad grundskollärare med flera års 

arbetslivserfarenhet bakom sig. Dessa informanter valdes baserat på deras olika 

erfarenhetsbakgrunder och kunskaper inom ämnesområdet.  

 

Ett mål med testintervjuerna var att upptäcka i vilken ordning frågorna skulle ställas, hur de 

kunde formuleras och vilka följdfrågor som kunde bli aktuella. Fortsättningsvis sågs detta 

tillvägagångssätt som ett tillfälle för att träna upp rollen som samtalsledare och försöka finna 

en balans i förhållningssättet gentemot informanten. Genom reflektion och utvärdering av 

dessa testintervjuer fick vi en större förståelse för frågeställningarnas utformning, samt vilka 

potentiella följdfrågor som kunde uppstå vid de efterföljande intervjuerna. Detta medförde 

omformuleringar av delar i dokumentet innehållande av intervjufrågorna. Avslutningsvis gav 

det oss en större inblick i hur vi kunde förhålla oss vid intervjun.  

 

3.3 Urval  

 

Via våra kontakter vi tagit del av under förskollärarutbildningen har vi funnit de informanter 

som har deltagit i vår studie. I studien har 12 förskollärare från fyra olika förskolor deltagit 

vid enskilda intervjuer. Svedner och Johansson (2010) beskriver att det är lämpligt att välja 

deltagare med olika erfarenhetsbakgrund för att finna olika uppfattningar samt för få en 
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variation på intervjuerna. Vi har valt att intervjua både kvinnliga och manliga deltagare 

mellan åldrarna 24-65 år. Detta för att möjliggöra ett brett perspektiv utifrån deras dylika 

bakgrunder och arbetslivserfarenheter i samband med konflikter och konflikthantering.  

 

3.4 Genomförande av intervju  

 

Inledningsvis skapades ett missiv där det redogörs för undersökningens syfte samt en 

förfrågan om intresse för deltagande (se bilaga 1). Missivet delades sedan ut till de förskolor 

vi önskat genomföra våra intervjuer. Totalt blev det 12 informanter som deltog vid var sitt 

intervjutillfälle. Vi har valt att ansvara för sex intervjuer vardera. Anledningen till detta 

tillvägagångssätt var pga. tidsanpassningen för uppsatsen, samt att informanten kunde uppleva 

situationen som mindre inträngt. För att möjliggöra att informanten kände sig väl förberedd 

valdes frågeställningarna att skickas ut i förväg.  

 

De 12 intervjuerna ägde alla rum i en lugn miljö, vilken var känd för informanterna. Enligt 

Trost (2010) ska miljön under en intervju vara så pass ostörd som möjligt. Det är viktigt att 

den intervjuade känner sig trygg i miljön. Varje intervju innehöll en informant och en 

intervjuare i rummet, intervjun genomfördes således en och en. Vart intervjuerna valdes att 

äga rum var beroende på hur informantens vardag var utformad. Majoriteten av intervjuerna 

utfördes vid den intervjuades arbetsplats i ett avskilt rum, innan eller efter den intervjuades 

arbetstid, medan minoriteten av intervjuerna ägde rum utanför verksamheten i och med 

informanternas personliga skäl.  

 

Tidsomfånget för varje intervju varierade mellan 20-40 minuter och under den tiden var det 

mycket som blev sagt. För att uppmärksamma att informationen som informanten delgavs 

uppfattades korrekt samt för att undvika att viktig information blev förbisett, ansåg vi att 

ljudupptagning var ett bra tillvägagångssätt för att dokumentera intervjuerna. Dalen (2007) 

rekommenderar att man använder ljudupptagning i genomförandet av intervjuerna eftersom 

det är viktigt att få med informanternas egna ord. Svedner och Johansson (2010) beskriver att 

det är viktigt att fråga om tillstånd om att spela in intervjun och även försäkra att ingen annan 

än de som forskar kommer att lyssna på inspelningen samt att detta förstörs då detta är 

bearbetat. Detta har vi tagit till oss inför genomförandet av de kvalitativa intervjuerna. Vi 

presenterade informationen i missivet innan intervjun samt lyfte upp detta ännu en gång innan 

genomförandet av intervjun.  

 

Med hjälp av en kvalitativ intervju kan man använda sig av halvstruktuerade 

livsvärldsintervjuer som skapar en djupare bild av informantens livsvärld, erfarenheter, tankar 

och åsikter (Kvale & Brinkmann 2009). Kvale och Brinkmann beskriver att en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju skapar möjlighet för ett djupare samtal kring några få 

förberedda frågeställningar som öppnat upp för fler frågor under själva samtalet. Med stöd 

från detta valde vi att genomföra en halvstrukturerad livsvärldsintervju utifrån ett utarbetat 

frågeformulär (se bilaga 2).  

 

Under intervjuerna har kunskap och förskollärares perspektiv sökts, vi har därigenom lagt ned 

stort intresse vid kontakten och samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade. Det är 

viktigt att rikta uppmärksamheten mot interaktionen i intervjun och därmed ta del av 

informanternas känslor och reaktioner. Detta har medföljt att etiska överväganden har 

genomförts både innan, under och även efter intervjuerna. 

 



13 
 

3.5 Bearbetning av data  

 

Trost (2010) beskriver att det kan vara bra att utgå från tre olika steg i arbetet med data. Först 

samlar man in datan och det kan då ske i form av kvalitativa intervjuer. Därefter är det tillfälle 

att bearbeta och analysera det insamlade materialet genom att fundera på vad man såg och 

hörde under intervjuns gång och genom att läsa igenom transkriptionen. Detta för att få fram 

dylika tankegångar som kan vara av intresse för studien. Slutligen tolkas materialet med hjälp 

av teoretiska verktyg. Dalen (2007) skildrar att det är viktigt att forskaren själv gör 

transkriberingen av materialet då det skapar möjlighet att verkligen bekanta sig vid datan.  

 

Bearbetningen av data tog sin början genom att det inspelade intervjumaterialet 

transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger. För att kunna kategorisera datan utifrån 

studiens övergripande syfte och frågeställningar påbörjades en undersökning efter likheter, 

skillnader och dylika mönster i transkriptionerna. Därefter sammanställdes materialet till en 

löpande text innefattande delar vi anser betydande för studien.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

 

Kvale och Brinkmann (2009) tolkar och formulerar om begreppet reliabilitet och validitet i 

form för att kunna tillämpas i intervjuforskning och produktionen av kunskap utifrån 

intervjuer. Reliabilitet innefattar forskningsresultatets tillförlitlighet och konsistens. 

Reliabiliteten beskriver att resultatet av studien kan reproduceras av andra forskare. För att 

konkretisera detta kan det exempelvis handla om informanterna kommer att förändra sina svar 

under en intervju och om de använder samma svar till olika intervjuare. Begreppet validitet 

hör samman med giltighet, riktighet och styrkan i ett yttrande. Validiteten i en studie hör 

samman med vilken utsträckning metoden undersöker vad den syftar till att undersöka. 

Valideringen fokuserar framförallt på forskarens hantverksskicklighet under en studie och att 

forskaren ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teorietiskt tolkar och reflekterar över 

resultaten.  

 

I denna kvalitativa studie har begreppen validitet och reliabilitet diskuterats och reflekterats i 

samband med vårt förhållningssätt och hur valet av en kvalitativ metod kan påverka studiens 

resultat. För att stärka studiens trovärdighet har ett kritiskt och objektivt tillvägagångssätt 

intagits vid samlandet av data i form av en väl utformad teoretisk bakgrund och medvetet 

utformade intervjuer. Valideringen är inbyggd under hela forskningsprocessen i form av att 

kontrollera studieresultatets trovärdighet och tillförlitlighet, detta för att upptäcka dylika 

faktorer som i sin tur kan påverka studiens resultat.  

 

3.7 Forskningsetiska överväganden  

  

Johansson och Svedner (2010) beskriver att en grundläggande del i ett examensarbete är att 

kunna tillämpa god forskningsetik. Det är av betydelse att lärarstudenten är medveten om att 

arbetet bör stödja sig mot respekt för de människor som deltar. Johansson och Svedner menar 

att deltagare i studien ska bli belysta om syftet, samt ha gett sitt samtycke till sitt deltagande 

och fått informationen att de närhelst kan avbryta sitt deltagande i studien utan att oroa sig 

över negativa konsekvenser.  
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Utifrån vårt missiv (se bilaga 1.) informerades intervjudeltagarna om att deltagandet i studien 

är konfidentiellt vilket innebär att varken deltagaren eller förskolans identitet kommer att 

synliggöras. Detta för att kunna skydda deras rättigheter och integritet. Inför vår studie har vi 

tagit del av Vetenskapsrådet (2002) om etiska riktlinjer för forskningsstudier. Dessa 

forskningsetiska principer har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskaren och 

undersökningsdeltagare. Uppstår det en konflikt kan stöd finnas i dessa principer för att finna 

en god fördelning/bedömning mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Forskningskravet innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas och att metoder förbättras. 

Individskyddskravet innefattar att de deltagande individerna inte får utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, kränkning eller förolämpning. Det är väsentligt att individskyddskravet ska 

informeras om innan påbörjad studie och det är således en god början att förtydliga de fyra 

huvudkrav som vetenskapsrådet lyfter fram vilka är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Genom att respektera och använda sig av dessa forskningsetiska riktlinjer menar Johansson 

och Svedner (2010) att lärarstudenten framhåller respekt för deltagarna i studien. Detta kan 

även leda till en ökad tillit mellan student och intervjudeltagare samt ökad motivation för ett 

mer konstruktivt deltagande i studien.  

 

3.8 Metoddiskussion  

 

Svedner och Johansson (2010) beskriver att metoder som vanligen används i ett 

examensarbete är observationer, enkäter, intervjuer eller textanalyser och att det alltid finns 

möjligheter och utmaningar med valet av metod. Tidsramen för studien blev en central del i 

valet av metod och möjligheterna för insamlingen av data. I denna studie föll valet på att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Vi anser att intervjuer kan bidra till att skapa en större 

förståelse för våra forskningsfrågor samt stärka studiens syfte. På grund av tidsramen valde vi 

att fokusera på intervjuer med förskollärare och synliggöra deras åsikter och värderingar kring 

konflikter och konflikthantering mellan barn i förskolan. Genom intervjuer kunde vi ta del av 

förskollärares perspektiv och hur de upplever att de arbetar i verksamheten. Vi har även fått 

möjlighet att få en större helhetssyn för hur förskollärare arbetar med konflikter och 

konflikthantering. För att stärka studiens reliabilitet och validitet kunde observationer ha 

genomförts på de deltagande förskollärarna i praktiken. Detta för att se hur förskollärarnas 

intervjuer överensstämde med deras vardagliga handlingar. Dock anser vi att endast ett 

tillfälle för observation inte hade varit tillräckligt, pga. att det kan uppvisa ett missvisande 

resultat. Det krävs ett stort antal av observationer för att kunna stärka reliabiliteten och 

validiteten, vilket vi inte haft tid till att genomföra.  

 

Möjligheterna med metodvalet intervju är främst det Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

om att ta del av den intervjuades livsvärld. Dessa möjligheter blir relevanta då studien vill 

belysa förskollärares synsätt, uppfattningar eller perspektiv på konflikter mellan barn i 

förskolan och hur dessa situationer kan eller vill hanteras. De testintervjuer som vi 

genomförde innan de faktiska intervjuerna med förskollärare bidrog till att ge en inblick i hur 

intervjuns frågeformulär kunde struktureras upp efter olika kategorier och ämnesområden. 

Utifrån de bestämda ämnesområdena, konflikter och konflikthantering, har därefter öppna 

frågor skapats i syfte för att kunna besvara våra forskningsfrågeställningar. Johansson och 

Svedner (2010) hänvisar till hur kvalitativa intervjuer bör stärkas av öppna frågor, vilket i sin 

tur främjar öppna och fördjupade svar från den intervjuade. Detta är något vi tagit till oss av i 

våra intervjuer med förhoppningen att få tillgång till djupa och tydliga svar. Vi har även 
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försökt hitta en balans mellan de strukturerade frågorna från frågeformuläret och våra 

följdfrågor vid intervjuerna. Enligt oss är det viktigt att ge utrymme för följdfrågor och 

därmed ge tid och utrymme för informanten att reflektera och utveckla sina svar. 

Följdfrågorna anpassades efter innehållet i intervjun samt dylika ramfaktorer som fanns i 

omgivningen.  

 

Intervjuer innefattar inte enbart potentiella framgångssagor vid samlandet av data, det finns 

även utmaningar med denna metod. Svedner och Johansson (2010) beskriver att en stor 

svårighet med att genomföra intervjuer är att få informanten att delge uttömmande svar och 

att dessa speglar personens inställningar och erfarenheter. Ett annat problem som kan uppstå 

är att intervjuaren påverkas av egna ställningstaganden och värderingar och därmed vinklar 

frågeställningarna. Vid intervjuerna har vi i vårt förhållningssätt försökt agera professionellt, 

dvs. att vara lyhörd och aktivt lyssna till den intervjuade. Fortsättningsvis har vi försökt hålla 

tillbaka egna värderingar och ställningstaganden för att inte riskera att påverka informantens 

tankar och åsikter. Oavsett antalet intervjuer anser vi att det är nödvändigt att ha i åtanke att 

intervjuer kan ge en förskönad bild av verkligheten. Det är vår uppfattning att intervjuaren 

och informanten kan ha förväntningar med intervjun och dess resultat, därmed kan resultatet 

av studien påverkas. Således kan observationer vara en god metod för att mäta reliabiliteten i 

praktiken. Denna förskönade bild av verkligheten är däremot ingenting vi har 

uppmärksammat under intervjutillfällena, utan vi har upplevt att informanterna har gett oss 

uppriktiga och ärliga svar.  

 

En central del av processen i studien är hur datan förvaltas på bästa sätt i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Någonting vi tidigt reflekterade över var hur vi skulle 

genomföra intervjuerna, ifall vi planerade att intervjua tillsammans eller att individuellt 

ansvara för hälften av intervjuerna. Det finns både för och nackdelar med att vara en till två 

intervjuare menar Trost (2010). Utifrån studentens perspektiv kan det vara en fördel med en 

kompanjon som stöd och ifall de är samspelta kan detta främja intervjun. Dock kan den 

intervjuade uppleva obehag eller att det finns ett maktövertag i situationen, vilket kan göra att 

resultatet bli missvisande. Fördelar med att vara två är att vi kunde ha fått större förståelse för 

informationen då vi hade kunna ta del av den samtidigt. Det hade även funnits möjligheter för 

en större kontroll över att intervjuerna fortgick på likvärdiga sätt. Exempelvis att en av oss var 

ansvarig för intervjun medan den andra antecknade vid sidan av ljudupptagningen. 

Anledningen till det delade ansvaret för den totala mängden intervjuer, dvs. sex intervjuer 

vardera, var för att det blev smidigare för oss och fungerade bra inom tidsramen.  

 

Ett dokumentationsverktyg vi använt oss av under intervjuerna är en ljudupptagare, diktafon. 

Vi såg en fördel med att spela in intervjuer (jmf, Dalen, 2007) då det blev större möjligheter 

att ta del av informantens information. Intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken under intervjun. En annan fördel med att använda sig av inspelning gör att 

information registreras och intervjuaren kan återvända för att lyssna igenom det under flera 

tillfällen. Samtidigt behöver intervjuaren vara medveten om att inte alla vill bli inspelade och 

att valet ska vara frivilligt. När en sådan situation uppstår bör intervjuaren anteckna intervjun 

på bäst tänkbara sätt. Risken med att anteckna är att det kan påverka samtalets flöde under 

intervjun samt att den information informanten delger kan misstolkas. Intervjuaren kan även 

ha svårigheter att komma ihåg formuleringar och centrala delar ur intervjun.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) behöver intervjuaren sakkunskap och hantverkskicklighet 

för att förhålla sig aktiv under och efter intervjun för att veta vad som intervjuas och varför 

det intervjuas. Hur de olika intervjuerna sett ut och vilka följdfrågor som ställt kan ha 
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påverkats av vår erfarenhet av att genomföra intervjuer. Under intervjuernas gång upplever vi 

att vår roll som intervjuare har utvecklats samt att vi har kunnat utveckla en förbättrad 

intervjuteknik. Det kan även vara betydelsefullt att ha i åtanke att olika tillvägagångssätt för 

intervjuer kan vara förenat med olika kvalitetskriterier, då det inte finns någon ideal 

intervjuperson. Det blir således intervjuarens uppdrag att motivera den intervjuade till att 

uttrycka sina åsikter och reflektioner (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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4. Resultat  

 

I denna del presenteras resultaten från studiens 12 informanter. Samtliga informanter är 

förskollärare och arbetar vid olika förskolor, men i samma kommun. Intervjudeltagarna består 

av åtta kvinnliga och fyra manliga förskollärare mellan åldrarna 24-65 år. Hur länge de varit 

yrkesverksamma i den pedagogiska verksamheten varierar mellan 6 månader till omkring 30 

år och de har alla varierande erfarenheter av den. Två förskollärare i studien har fått ta del av 

vidareutbildning inom ämnet konflikter och konflikthantering. Majoriteten av de intervjuade 

förskollärarna uttryckte att de saknat information och kunskap om detta under utbildningen 

samt möjlighet till vidareutbildning vid sin arbetsplats.  

 

Resultatet baseras på data från intervjuerna, vilka kommer att behandla förskollärares 

förhållningssätt, målsättningar och syn på konflikter mellan barn i förskolan, dvs. studiens 

syfte och frågeställningar. Resultatet är kategoriserat efter studiens frågeställningar och 

innehåller även citat från intervjuerna. För att möjliggöra en mer personlig inblick för läsaren 

har fiktiva namn kopplats samman med citaten.  

 

4.1 Förskollärares definition av konflikter och hur de kan utspela sig i barngruppen  

 

Samtliga deltagande förskollärare har den åsikten att konflikter uppstår när minst två barn inte 

är överens med varandra. Begreppet överens definierar informanterna som när barn inte når 

konsensus, att de är oense, har olika viljor och åsikter eller att det finns svårigheter i 

kommunikationen mellan varandra. Fem av informanterna lyfter upp att konflikter kan vara 

relativt svårdefinierade. Konflikter kan se väldigt olika ut i relation till att de kan variera från 

situation till situation samt från stort till smått.  

 

Sju av de intervjuade väljer att kategorisera konflikter i olika termer. Dessa termer väljer de 

att beskriva som fysiska, verbala och psykiska konflikter mellan barn i förskolan. Det finns 

många aspekter att ta hänsyn till gällande vad som föranleder en konflikt och vad som 

påverkar dess utseende. Fortsättningsvis delger samtliga av de intervjuade förskollärarna 

konkreta exempel på hur konflikter kan uttrycka sig i barngruppen och vad orsakerna bakom 

dem kan vara. Konflikter kan bland annat utspela sig annorlunda i samband med vilken ålder 

de involverade i konflikten har. Mellan yngre barn framstår konflikterna mer fysiska som 

exempelvis putta, slå, bita. I konflikter mellan äldre barn finns även dessa fysiska inslag, men 

däremot kan det utspela sig fler konflikter med verbala inslag. Detta kan exempelvis vara där 

barnen retas, skriker och säger dumma saker som sårar. Båda dessa former av konflikter kan 

leda till vad sju av de intervjuade benämner som psykiska konflikter. Förskollärarna beskriver 

att psykiska konflikter exempelvis kan handla om utfrysning, utanförskap eller att något barn 

hela tiden bestämmer och kör över andra barn.  

 

Sju av de tolv informanterna beskriver att konflikter uppstår dagligen i förskolans verksamhet, 

de är oundvikliga och en del av livet. Åtta av de intervjuade uttrycker att konflikter uppstår 

främst i den fria leken och vid övergångssituationer, t.ex. i hallen där det blir trångt och 

många barn i rörelse befinner sig i samma rum. Den stora anledningen till att konflikter 

uppstår i den fria leken beror enligt informanterna på att det inte alltid finns närvarande 

vuxna. Fortsättningsvis är informanterna eniga om att konflikter kan uppstå då det saknas 

struktur, regler och rutiner. Vilket i sin tur kan skapa ett otryggt klimat för barnen.  
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Det blir ofta konflikter, framförallt när barn inte har språket... och vill försöka ta sig in i en 

barngrupp som håller på med en lek. Barnet har kanske inte de sociala spelreglerna klara för 

sig och går in och river det som barnen har byggt eller går in och förstör leken, men själv inte 

förstår utan bara vill vara med kompisarna… då blir det ofta konflikter (Johannes).  

 

Likt i citatet ovan lyfter samtliga intervjuade upp språk- och kommunikationsfärdigheter som 

en anledning till att konflikter kan uppstå. Konflikter kan uttryckas som olyckshändelser, 

missförstånd eller medvetna handlingar där individuella känslor påverkar barnets handlande 

och agerande. Fortsättningsvis beskriver förskollärarna att det kan vara svårt för barn att följa 

sociala regler och normer samt att den sociala mognaden kan ha en påverkan till vad som 

föranleder konflikter. Att vara egocentrisk eller uttryckandet av äganderätt hos barnen kan 

även ha en inverkan över att konflikter uppstår. Samtliga av de intervjuade förskollärarna var 

noggranna med att påtala att utomstående faktorer eller ramfaktorer som miljön, har en stor 

inverkan på vad som orsaker konflikter vilket var någonting de alla försökte beakta i sin 

vardag.  

 

4.2 Förskollärares förhållningssätt i barns konflikter  

 

Samtliga av de 12 intervjuade förskollärarna skildrar vikten av att uppmuntra och stötta 

barnen i konfliktsituationer. Detta för att kunna ge barnen verktyg i konflikten för att själva få 

möjlighet till att kunna hantera och lösa situationen på egen hand. Det är viktigt att ge barnen 

tilltro och låta barnen delge sina egna idéer om hur de kan gå tillväga i situationen. Det är inte 

meningen att förskolläraren ska lösa konflikten åt barnen utan agera som en vägledare eller 

medlare för att barnen själva ska lära och utvecklas av situationen. Det är betydelsefullt att 

barnen utvecklas och stärks i sitt lärande om att kunna förstå sina egna och andras känslor, 

handlingar och viljor. För att stötta barnen i konflikter så uttrycker två informanter att det är 

betydelsefullt att gå ner på till barnens nivå, sätta sig på knä, för att kunna vara delaktig i 

situationen och därmed skapa trygghet för barnen.  

 
Det är viktigt att uppmuntra och ge barnen redskap i kommunikationen så att barnen själva kan 

utvecklas och lära sig hantera konflikter (Martin).  

 

Att aktivt kunna lyssna in situationen och lyssna till de inblandade framhäver samtliga 

förskollärare som en grundläggande del i konfliktsituationer. För att öppna upp för olika 

perspektiv och ta del av alla parters olika känslor och åsikter använder förskollärarna sig av 

många frågor för att stötta och uppmuntra kommunikationen i konflikten. Exempel på frågor 

som kan lyftas fram är bland annat: Vad var det som hände…? Hur kände du när…? Hur 

tänkte du när…? Vad kunde man ha gjort istället…? Hur ska vi göra för att…?  

 
Situationen avgör hur man ska agera... Kan jag avvakta lite eller ska jag gå in och stötta eller 

rent av avbryta situationen (Ida).  

 

De intervjuade förskollärarna lyfter alla upp perspektivtagande då det är viktigt att kunna se 

från många olika perspektiv i en konfliktsituation. Två förskollärare tydliggör detta med att 

reflektera över varför konflikten uppstod och vad är det som ligger bakom den. De menar att 

det är lika betydelsefullt att uppmärksamma de faktorer som återfinns vid sidan av en 

pågående konflikt. Vilket förhållningssätt förskolläraren ska använda sig av i en konflikt är 

väldigt situationsbundet beskriver samtliga förskollärare. Det krävs en bedömning av 

situationens läge vilket avgör om förskolläraren ska använda sig av en mer aktiv deltagande 

roll eller en mer observerade roll. Hälften av informanterna dvs. sex stycken, lyfter upp vikten 
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av att känna barnen och känna barngruppen och därmed få inblick i vilket förhållningssätt 

man ska använda sig av i olika konfliktsituationer. Tre av dessa informanter tar upp 

begreppen finkänsla eller fingertoppskänsla som viktiga i avgörandet av sitt förhållningssätt.  

 

Samtliga förskollärare är samstämmiga om att det finns skillnader i konflikter mellan de yngre 

barnen och i konflikter mellan de äldre barnen på förskolan och att detta i sin tur kan påverka 

förskollärarnas förhållningssätt. Förskollärarna ger exempel på detta genom att uttrycka sig 

med att de kan inta en mer observerande roll med de äldre barnen men att det även är viktigt 

att vara närvarande och stötta barnen genom att fokusera på kommunikationen dem emellan. 

Med de yngre barnen är det är viktigt att stötta, sätta ord på känslor och handlingar eller 

avbryta genom att lyfta bort ett barn i vissa konfliktsituationer. En av de tolv intervjuade 

beskriver att förskollärare kan använda sig av ett “hjälpjag-perspektiv” då det kan finnas 

svårigheter i kommunikationen mellan de yngre barnen. Det viktigt att förskolläraren agerar 

som ett stöd och lyfter barnens känslor. Exempel på detta kan vara att “det gör ont på Kalle 

när du slår honom” En annan av de tolv förskollärarna uttryckte sig med att det som fungerar 

för en förskollärare och ett barn behöver inte fungera för andra i en likvärdig konfliktsituation.  

 

Samtliga förskollärare framhäver vikten av att använda sig av ett öppet förhållningssätt i alla 

konfliktsituationer, detta för att inte använda sig av förutfattade meningar och värdera 

situationen innan de tagit del av vad som faktiskt har hänt. Det är viktigt att gå in en situation 

med en neutral utgångspunkt för att kunna se situationen objektivt. Fyra av de tolv intervjuade 

skildrar att det kan vara en utmaning i yrket att alltid förhålla sig neutrala beroende på hur 

situationen ser ut. De lyfter fram att det bland annat finns risker med att förskolläraren i vissa 

skeden själv kan bedöma vad som är rätt eller fel i konflikten genom att lägga in sig egen 

värdering. Detta gör i sin tur att barnen själva inte får möjlighet att hantera eller lösa 

konflikten.  

 
Det är viktigt att uppmärksamma vad barnet faktiskt har lärt sig av en konflikt… Att 

medvetandegöra och bekräfta deras lärandeprocess inom hanteringen av konflikter (Marie).  

 

En av de intervjuade förskollärarna beskriver ett förhållningssätt där begreppet 

“metakognition” lyfts fram. Informanten beskrev detta som att det är viktigt att pedagoger 

bekräftar och uppmärksammar vad barnet faktiskt har lärt sig och låta barnen ta del av sin 

lärda kunskap efter en konfliktsituation.  

 

4.3 Förskollärares syn på konflikter i samband med barns lärande och utveckling  

 
Konflikter är en ond nödvändighet (Tommy).  

 

Konflikter är ett tillfälle för lärande och utveckling beskriver samtliga förskollärare i studien. 

Sju av de intervjuade uttrycker att konflikter är oundvikliga och är en del vardagen och 

därmed en del av livet. Förskollärarna beskriver även att det är betydelsefullt för barnen att få 

träna sig i olika konflikter och få möjlighet att försöka lösa dem och därmed få chans att finna 

olika lösningar. Att vara delaktiga i konflikter i förskolan möjliggör för hur barnen kommer 

möta konflikter i sitt framtida liv.  

 

Samtliga deltagande förskollärare uttrycker att det finns både positiva och negativa sidor med 

konflikter i samband med barns lärande och utveckling. De finner framförallt fler fördelar än 

nackdelar med konflikter. Hanteras konflikterna på ett bra sätt kan det vara väldigt 
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utvecklande för barnen medan om konflikterna inte hanteras på ett bra sätt så kan detta få 

negativa och destruktiva konsekvenser.  

 
Konflikten är inte positiv i sig, men det kan komma någonting bra av den (Kajsa).  

Den negativa känslan kan bli positiv om den hanteras på ett bra sätt (Kajsa).  

 

Sammantaget lyfter förskollärarna upp en hel del konkreta möjligheter med konflikter. Det 

kan stärka barnen positivt genom att få ta del av olika sorters konflikter och få möjlighet att 

lära sig hantera och lösa dem själva. Det är självutvecklande för barnen att få ta del av detta 

för att kunna förebygga framtida konfliktsituationer. I konfliktsituationer får barnen träna på 

det sociala samspelet, demokrati samt upptäcka etiska normer och värden. Hanteras 

konflikterna på ett bra sätt utvecklar det även möjligheter för barnen att kommunicera och 

samspela. Genom en god kommunikation kan barnen upptäcka att man inte alltid kan få sin 

vilja igenom vilket kan leda till att barnen lär sig att kompromissa. Samtliga förskollärare 

beskriver även att barnen i förskolan får lära sig att se till andras perspektiv och hitta olika 

tillvägagångssätt och lösningar då de tränar på att hantera en konflikt. Då barnen lyssnar på 

varandra och upptäcker olika perspektiv får de möjlighet att upptäcka sina egna och andras 

känslor, viljor och handlingar.  

 
Att kunna se till olika perspektiv som att upptäcka sina egna och andras känslor och viljor är 

positivt för barnens utveckling och lärande (Tina).  

 

De intervjuade förskollärarna skildrar även en hel del konkreta hinder med konflikter i 

förhållande till barns lärande och utveckling. Det är viktigt att det inte är för många konflikter 

i barngruppen då detta kan leda till ett otryggt klimat och blir barnen utsatta av för många 

konflikter kan det bli en stor belastning för dem. Konflikterna kan skapa psykisk påfrestning 

som mycket stress och osäkerhet för barnen vilket kan leda till att barnen känner sig rädda och 

otrygga med varandra. Samtliga förskollärare uttrycker även att konflikter kan hämma barns 

utveckling om barnen inte får komma till tals, blir respekterade, blir kränkta eller trycks ned 

av andra barn. Konsekvenser av detta kan vara att det hämmar barnets självkänsla och 

framåtanda samt att barnen utsätts för utfrysning i barngruppen. Två av de intervjuade 

förskollärarna lyfter fram att konfliktsituationer kan vara destruktiva. I det fallet att barn ofta 

utsätter andra barn för konflikter eller blir själva ofta utsatta. Det kan exempelvis skapas en 

ond cirkel som kan påverka barnets roll i barngruppen.  

 

Tre av de tolv informanterna skildrar hur vuxnas bemötande i en konfliktsituation kan påverka 

barnens lärande och utveckling negativt. Det kan vara hämmade för barnens utveckling om 

den vuxne styr alldeles för mycket i hanteringen av konflikten och därmed inte möjliggör för 

barnet delaktighet. Barnet får då inte möjlighet att lära sig se till andras perspektiv och 

kommunicera etc. Dessa informanter beskriver även att om det uppstår många konflikter i 

förskolan kan det påverka barn som inte direkt är involverade i konflikten. Konflikterna tar då 

tid och uppmärksamhet från dessa barn.  

 

4.4. Förskollärares målsättning & arbetssätt med konflikthanteringsarbetet i 

barngruppen  

 

Tre av de tolv informanterna anser att barnen ska få vara delaktiga och ha inflytande i 

konflikhanteringsarbetet. Fortsättningsvis är det deras förhoppning att barnen ska bli delaktiga 

i regler, normer och värden som finns i förskolan och därmed låta deras tankar, idéer och 

åsikter lyftas fram i samband med hur de tillsammans kan hantera konflikter. Dessutom bör 
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barnen ges tid till att reflektera tillsammans med varandra och tillsammans med förskollärare 

för att kunna utveckla sina färdigheter och förmågor inom konflikter. Samtliga informanter 

beskriver att målsättningen med konflikthanteringsarbetet i barngruppen är att stärka 

samvaron, samspelet och relationerna i barngruppen för att skapa ett tryggt klimat för alla 

barnen i förskolan. Barnen i förskolan ska vara trygga och ha en god grund att stå på inför 

framtiden, detta ses även som en enhetlig syn hos informanterna.  

 
Skapa en trygg och trivsam miljö där alla barnen mår bra och kan vara sig själv (Anna).  

 

Främja goda relationer för att verksamheten och individen ska kunna utvecklas och läras 

(Marie).  

 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna skildrar vikten av att stötta barnen i 

konfliktsituationer för att kunna ge barnen verktyg för att själva få möjlighet till att kunna 

hantera och lösa situationen på egen hand. Hälften av informanterna tar upp det som en 

målsättning att barnen ska få möta konflikter i förskolan och hantera och lösa dem på egen 

hand. Barnen ska få omsätta sitt eget handlande i praktiken, vilket kan utspela sig genom att 

de kan resonera fram en lösning eller att de hjälper varandra i konfliktsituationen. 

Informanterna framhåller att det behövs ett observant och deltagande förhållningssätt hos 

förskolläraren för att kunna upptäcka om de involverade i konflikten upplever en 

tillfredställelse med konfliktlösningen.  

 
I grund och botten så är det bra att barnen får försöka hantera konflikten själva för att lära och 

utvecklas, men att pedagogen finns där som ett stöd och vägleder och har koll att det faktiskt 

blir bra för de inblandade i konflikten (Ida.)  

 

Att barnen främst när de blir äldre ska kunna klara av att hantera och lösa konflikter på egen 

hand, är hälften av informanterna överens om och tydliga med att markera i sina uttalanden. 

Tre av dessa informanter berättar att förhoppningen är att barnen ska klara hanteringen av en 

konflikt till stor del utan förskollärarens hjälp. Medan den andra halvan av studiens 

informanter beskriver att barnen bör klara av vissa konfliktsituationer på egen hand men även 

med stöd av en närvarande förskollärare. Konflikter uppstår dagligen i verksamheten, i 

vardagssituationer, vilket alla informanter var eniga kring.  

 

Sju av intervjupersonerna talade om betydelsen av att arbeta förebyggande med konflikter i 

förskolan. Ett förebyggande arbete kunde stärka förmågor och färdigheter inom empati, 

normer och värden, socialt samspel, grupprocesser samt förmågan att kompromissa. Enligt 

informanterna är det viktigt att förskollärare ger barnen verktyg och redskap för att kunna 

bilda en förståelse och färdighet för hanteringen av konflikter. Fyra av informanterna 

hänvisade till förskolans likabehandlingsplan, där de förtydligade med att de fokuserar och 

reflekterar över hur individer i verksamheten bemöter varandra. Fortsättningsvis inom samtal 

om förebyggande för konflikter var det en av informanterna som nämnde forumspel som en 

god förebyggande metod. De resterande informanterna nämnde olika arbetssätt likt 

kompisteman, samtal i samlingar, barnböcker och olika variationer på lekar som goda 

metoder för ett förebyggande arbete.  

 
Vi i förskolan ses som ett komplement för hemmet, det är för oss en självklarhet att värdesätta 

föräldrarnas önskan (Tommy).  

 

För att stärka konflikthanteringsarbetet skildrar två av informanterna att det är betydelsefullt 

med en god föräldrasamverkan. Informanterna beskrev att det bör finnas en god 
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kommunikation med hemmet. De hänvisar till läroplanen och att förskolan ska ses som ett 

komplement för hemmet och betonar betydelsen med en god föräldrasamverkan i koppling 

med barnets utveckling och lärande. Kontinuerliga dokumentationer och en god 

kommunikation med hemmet kan leda till att dolda konflikter lyfts fram och synliggörs.  

 

Samtliga informanter lyfte upp betydelsen av att ha en kontinuerlig diskussion och reflektion 

inom arbetslaget för att upptäcka sitt eget och andra förhållningssätt. De kan då identifiera 

problem och lösningar i deras konflikthanteringsarbete samt ger detta en möjlighet till att 

utvärdera verksamheten och praktiska handlingar. Det är även en framstående målsättning, 

hos alla informanter, att arbetslaget finner en gemensam grund och ett likvärdigt 

förhållningssätt att arbeta utifrån.  
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5. Resultatanalys 

 

I detta kapitel kopplas resultatet från de kvalitativa intervjuerna samman med studiens 

litteraturgenomgång. Detta bearbetas och analyseras i förhållande till att upptäckta likheter 

och skillnader. Resultatanalysen disponeras utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Konflikter och dess uttryck i barngruppen  

 

Nilsson och Waldemarson (2007) hävdar att konflikter är en sammanstötning som kan ske 

mellan olika förväntningar, viljor, värderingar eller perspektiv. Samtliga intervjuade 

förskollärare beskriver att konflikter i förskolan bland annat kan komma till uttryck då barnen 

är oense, har olika viljor eller att det finns svårigheter i kommunikationen. Nilsson och 

Waldemarson beskriver även att varje konflikt har sin egen historia och sin egen utveckling. 

Listan på konfliktorsaker kan göras lång då det finns mängder med anledningar som kan 

resultera i konflikter i olika situationer. Det finns många dimensioner av konflikter och olika 

sätt att kategorisera dem. Likt det författarna beskriver så uttrycker sig fem av de intervjuade 

förskollärarna att konflikter kan vara relativt svårdefinierade. Konflikter kan se väldigt olika 

ut i relation till att de kan variera från situation till situation.  

 

Dolk (2013) skildrar att relationerna i förskolan präglas av samförstånd men även av 

konflikter. I konflikter kan barnens motstånd se ut på många olika vis. Det kan ske 

individuellt eller kollektivt, verbalt eller kroppsligt samt öppet eller dolt. I resultatet framgår 

det att sju av de tolv informanterna även väljer att kategorisera barnens konflikter för att visa 

på skillnader mellan dem. Det beskrivs att konflikterna kan skildras som fysiska, verbala eller 

psykiska.  

 

Förskollärarna i studien beskriver att konflikter uppstår i vardagen och orsakas bland annat av 

bristande språk- och kommunikationsfärdigheter, olyckshändelser men även av medvetna 

handlingar. De intervjuade förskollärarnas definition av konflikter är när två barn är oense 

med varandra. Likt informanterna framhåller Marklund (2007) att konflikter är skapade av 

och ur oss människor. Definitionen eller uppfattningen av konflikter påverkas bland annat av 

ens kunskaper och erfarenheter inom området. Hur individer väljer att förstå vad en konflikt 

är och hur de kan påverkas av konflikter menar Marklund är grundläggande för hur man i sin 

tur väljer att arbeta med konflikter.  

 

5.2 Pedagogiskt förhållningssätt  

 

Samtliga förskollärare bekräftar att konflikten i sig är väldigt situationsbundet i samband med 

förskollärarens förhållningssätt. Alla deltagande informanter uttrycker att de vill agera som en 

vägledare eller medlare i barnens konfliktsituationer. De lyssnar därmed aktivt och försöker ta 

del av de olika perspektiv som delges. Förskollärarna uttrycker även vikten av att låta barnen 

själva försöka hantera och lösa konflikten. Det är två informanter som lyfter betydelsen av att 

undersöka det som ligger bakom konflikten och vad som har orsakat den. Likt Wahlström 

(2004) lyfter dessa två förskollärare åsikten om att det är viktigt att ta del av barnens 

perspektiv för att möjliggöra olika framsteg i konflikten. Däremot överensstämmer inte deras 

åsikter med Wahlströms konklusion att det inte är förrän då det finns en möjlighet att gå 

vidare i konflikten och hantera den. Utan de beskriver en fortsatt bild att förskollärare bör 
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under konflikten uppmärksamma berörda ramfaktorer och ta del av det perspektivet, för att ta 

del av en insiktsfull uppfattning över konflikten.  

 

De intervjuade deltagarna delade likvärdiga åsikter kring att en förskollärares syn på 

konflikter speglas i sitt förhållningssätt. De betonar betydelsen av att möta konflikter med ett 

öppet förhållningssätt. Hakvoort och Friberg (2012) förtydligar förskollärarnas åsikter med att 

poängtera att alla konflikter inte går att lösa, dock är det fullt möjligt att hantera alla 

konflikter. Samtliga av förskollärarna klargjorde att det är barnen som ska få möjlighet att 

hantera och lösa konflikten, själva eller tillsammans med en vägledande förskollärare. Ekstam 

(2000) delar den åsikten att förskollärarna ska vara en medlare, likt det förskollärarna 

beskriver i tidigare stycke, Förskolläraren måste förhålla sig neutral under en 

konfliktsituation. Ekstam lyfter även viktiga verktyg i konflikthanteringen, varav 

kommunikation är det en av dem. Kommunikation är ett verktygen samtliga förskollärare 

betonar under sina intervjuer, samt att det anses som ett bra redskap för barnen i deras 

konflikthanteringsarbete.  

 

Likt Hakvoort och Friberg (2012) menar samtliga förskollärare att många konflikter är i 

behov av olika tillvägagångssätt. En av förskollärarna uttryckte att det som fungerar för en 

förskollärare och ett barn inte behöver fungera för andra i en likvärdig konfliktsituation. En av 

de intervjuade definierade ett exempel om förskollärarnas förhållningssätt likt ett “hjälpjag”, 

där förskolläraren agerar som ett stöd för barnet vid kommunikativa utmaningar. Hakvoort 

och Friberg framhåller att det inte finns något primärt tillvägagångssätt, då konflikter kan se 

väldigt olika ut. Det är nödvändigt att möjliggöra nödvändig kompetens för att använda sig av 

i olika konfliktsituationer.  

 

Det öppna förhållningssättet samtliga förskollärare beskriver i resultatet innefattar ett aktivt 

lyssnande, öppna frågor, perspektivtaganden och tillit till barnen. Tre av de intervjuade lyfter 

fram begreppen finkänsla och “fingertoppkänsla, vid bedömningar av vilken roll 

förskolläraren ska använda sig av för att stötta barnen i konfliktsituationer. Johansson (2003) 

skildrar likt de intervjuade förskollärarna att pedagogen måste ha förståelse för den 

komplexitet som råder i konfliktsituationen och försöka se till flera olika perspektiv. För att 

kunna förstå barns perspektiv, intentioner och uttryck är det av betydelse att pedagogerna ser 

till barnens perspektiv.  

 

I likhet med Jonsdottir (2007) framhåller förskollärarna att de ska stötta barnen i deras 

konfliktsituationer för att kunna ge dem verktyg i konflikter så att de ska kunna hantera och 

lösa konflikter individuellt. Det är viktigt att göra barnen delaktiga och ge dem möjligheter att 

möta varandras åsikter och viljor samt uppmuntras till att uttrycka sina egna idéer och 

synpunkter. Dolk (2013) behandlar också betydelsen av att låta barnen vara delaktiga i 

förskolans verksamhet och påverka det som inträffar med sina egna uttryck och åsikter, vilket 

är någonting hon kopplar samman med demokratiska värderingar i konfliktlösningen. Tre av 

förskollärarna betonar vikten av att låta barnen få inflytande i förskolans 

konflikthanteringsarbete och låta deras tankar, åsikter och idéer lyftas fram.  

 

5.3 Lärande och utveckling  

 

Enligt Öhman (2008) kan barn utveckla sin förmåga att förhandla, lyssna till andras förslag 

och känslor samt lära sig att kompromissa när de hanterar olika konflikter. Konflikter är en 

viktig källa för lärande och känslomässig utveckling. Hakvoort och Friberg (2012) beskriver 
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att konflikter är en naturlig del av livet och därigenom en del i den pedagogiska 

verksamheten. Konflikter kan vara neutrala i en början men att de sedan formas till att bli 

destruktiva eller konstruktiva beroende på hur vi väljer eller klarar av att hantera dem. Likt 

det författarna lyfter beskriver samtliga förskollärare under intervjuerna att konflikter kan 

uttrycka sig både positivt och negativt för barns lärande. Konflikter är ett tillfälle för lärande 

och utveckling om de hanteras på ett bra sätt. Om de inte hanteras på ett bra sett kan de få 

destruktiva konsekvenser.  

 

I resultatet beskriver samtliga förskollärare dylika möjligheter med konflikter i förhållande till 

barns lärande och utveckling. Det är utvecklande för barnen att få ta del av att lära sig hantera 

och lösa konflikter själva. Detta kan i sin tur påverka deras framtida konflikter och hur de 

hanteras. Marklund (2007) förklarar att om barn och unga lär sig att hantera konflikter på ett 

konstruktivt sätt kan detta innebära att många framtida konflikter kan förhindras. Samtliga 

förskollärare i studien beskriver att genom konflikter får barnen träna sig i det sociala 

samspelet, kommunikation, upptäcka normer och värden. Förskollärarna lyfter även att barnen 

får möjlighet att lära sig se till andras perspektiv och därmed få möjlighet att upptäcka sina 

egna och andras känslor, viljor och handlingar. Likt det förskollärarna beskriver, framhåller 

även Maltén (1998) att i bearbetningen av konflikter synliggörs tankar, värderingar och 

åsikter vilket gör att självkännedomen fördjupas, vetskapen om varandra ökar och man kan 

upptäcka nya perspektiv.  

 

I resultatet skildras även negativa delar med konflikter i förhållande till barns utveckling och 

lärande. Samtliga informanter beskriver att det inte får vara för många konflikter i 

barngruppen då detta kan leda till ett otryggt klimat och en stor belastning för barnen. 

Konflikterna kan skapa psykisk påfrestning som mycket stress och osäkerhet för barnen. 

Informanterna uttrycker även att konflikter kan hämma barns utveckling om barnen inte får 

komma till tals, inte bli respekterade eller blir kränkta eller nedtryckta av andra barn. 

Wahlström (2004) framhäver likväl att konflikter kan vara negativa. De flesta människor 

upplever konflikter som något som skapar oro, stress och osäkerhet. Konflikter är för dem 

flesta mycket plågsamma under tiden de pågår men de kan samtidigt erbjuda möjlighet till 

utveckling. Likt Wahlström skildrar även Utas Carlsson (2001) konsekvenser med konflikter. 

Negativa attityder och en ökad intensitet i förväntningar och känslor kan upptrappas i 

konfliktsituationer, detta för en strävan att försvara sig själv och tillgodose sina egna behov 

och viljor.  

 

Hur förskollärare eller vuxna väljer att bemöta barnen i konfliktsituationer kan påverka barns 

lärande och utveckling negativt, detta menade tre förskollärare. Utas Carlsson (1999) hävdar 

att människor ofta betraktar konflikter som något negativt, vilket kan föranleda till en 

destruktiv konfliktsituation. Fortsättningsvis beskrivs det att konflikter i sig är en förutsättning 

för liv och är nödvändiga för utveckling och tillväxt. I likhet med samtliga förskollärare 

uttryckte, ser de konflikter som ett tillfälle för lärande och utveckling såvida konflikterna 

hanteras på ett korrekt sätt.  

 

5.4 Konflikthantering - Målsättning och arbetssätt  

 

Jonsdottir (2007) skildrar att förskolan är en sociala arena där samvaro, samspel och relationer 

är grundläggande byggstenar. I förskolans uppdrag framgår det att pedagogerna ska skapa 

förutsättningar för trygga och goda relationer mellan barnen samt skapa goda miljöer som 

främjar barnens känsla för samhörighet och gemenskap. I likhet med det Jonsdottir nämner 
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beskriver de tolv informanterna i studien att förskolan ska utgöra ett tryggt klimat där 

främjandet av goda relationer och en god samvaro är grundläggande delar. Ett samstämmigt 

mål enligt informanterna med konflikthanteringsarbetet är även att alla barnen i förskolan ska 

vara trygga och få en god grund att stå på inför framtiden.  

 

Det finns ett gemensamt mål bland att de intervjuade förskollärarna vilket är att barn ska få 

möta, hantera och lösa konflikter på egen hand. Hälften av dessa uttrycker en strävan om att 

barnen ska kunna hantera och möta konflikterna själva medan den andra hälften lyfter fram en 

strävan efter att barnen ska kunna hantera det mesta på egen hand men även med stöd från en 

närvarande pedagog. Utas Carlsson (2001) framhåller att ett aktivt arbete inom konflikter och 

konflikthantering tillsammans med barnen kan leda till att barn blir medvetna om färdigheter 

inom konflikthantering. Det är betydelsefullt att barnen ges en möjlighet att skapa en 

förståelse för hanteringen av konflikter samt får tillgång till verktyg för hur de kan bemöta 

konflikter. Likt det Utas Carlsson framhåller så lyfter sju av de intervjuade informanterna upp 

vikten av att förskollärare ger barnen verktyg och redskap för att kunna bilda förståelse och 

färdigheter för hanteringen av konflikter.  

 

Öhman (2008) framhåller att det är viktigt att kunna arbeta förebyggande mot kränkningar 

och negativa värderingar för att påverka den sociala samvaron och ett inkluderande klimat. 

Det är betydande att pedagoger tar sitt ansvar för hur de kommunicerar med barnen och hur 

de tar tillvara på sitt ledarskap. Reflektera tillsammans och använda sig av dessa situationer 

som värdefulla lärtillfällen som i sin tur utvecklar pedagogernas yrkesskicklighet. Likt Öhman 

beskriver sju av de intervjuade deltagarna i studien om vikten av att arbeta förebyggande med 

konflikter i förskolan. Ett förebyggande arbete kan stärka barnens färdigheter inom empati, 

normer, värden, grupprocesser och det sociala samspelet. Deltagarna beskriver att det 

förebyggande arbetet kan ske bland annat med hjälp av temaarbeten, i samlingar eller i leken. 

En av de tolv informanterna lyfter upp forumspel som en god metod i ett förebyggande arbete 

med konflikter. Forumspel är även något Utas Carlsson (2001) tar upp som en god metod. I 

forumspelet får barnen möjlighet att lyfta fram olika sätt att handla i en konflikt vilket i sin tur 

skapar förutsättningar för barnen att förstå hur olika beteenden eller förhållningssätt påverkar 

konflikter, vilket leder till att barnen får möjlighet att lära sig hantera konflikter på olika sätt.  

 

Skolverket (2005) beskriver att det är viktigt att pedagogerna återkommande reflekterar över 

sitt förhållningssätt samt vad det innebär att tydliggöra och arbeta med grundläggande värden 

i det dagliga samspelet tillsammans med barnen. Samtliga informanter i studien skildrar även 

den betydelsen av att ha en kontinuerlig diskussion och reflektion inom arbetslaget för att 

därigenom upptäcka sitt eget och andras förhållningssätt. Vilket medför att de kan identifiera 

problem och lösningar i deras konflikthanteringsarbete, samt ges det en möjlighet att 

utvärdera en del av verksamheten och vardagens dagliga handlingar. Hakvoort och Friberg 

(2012) framhåller att reflektera över problematiska situationer är ett sätt att utveckla sin 

kunskap om konflikthantering och därmed kunna stärka sin roll som konflikthanterare. 

Informanterna i studien ser även vikten av att reflektera för att kunna utveckla en gemensam 

grund och ett likvärdigt förhållningssätt att arbeta utifrån.  
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6. Diskussion  

 

Studien påbörjades med att vi båda uppmärksammat att konflikter är vanligt förekommande 

mellan barnen i förskolans verksamhet. Enligt oss är det betydelsefullt att förskollärarna har 

god förståelse kring hur de kan förstå, möta och hantera konflikter i barngruppen. Vi har 

således haft intresse att ta reda på hur förskollärare arbetar med konflikthantering. Syftet med 

studien blev därför att belysa förskollärares syn på konflikter och vilket förhållningssätt de 

använder sig av i konflikter mellan barn i förskolan.  

 

Nilsson och Waldemarsson (2007) framhåller att konflikter är oundvikliga och att de kan vara 

positiva och negativa. Konflikter kan uppfattas likt något som skapar spänningar vilket bör 

motarbetas eller undvikas. Konflikter kan även uppfattas utvecklande och lärorika. Det är 

betydelsefullt att det finns kunskap om hur hanteringen av konflikter sker och att de därefter 

hanteras på ett pedagogiskt sätt. Samtliga av de deltagande förskollärarna beskriver att det 

finns positiva och negativa sidor med konflikter. De uttryckte framförallt att konflikter är ett 

tillfälle för barns lärande och utveckling om de hanteras på ett bra sätt. Vi tror att många 

människor ser konflikter som ett negativt laddat ord och att de anser, likt det Nilsson och 

Waldemarsson beskriver, att konflikter skapar spänningar. Anledningen till att samtliga 

förskollärare ser konflikter som ett tillfälle för lärande anser vi har att göra med att 

förskollärare arbetar med konflikthantering dagligen, samt att de är medvetna om hur deras 

bemötande och förhållningssätt påverkar hur de väljer att hantera konflikter i barngruppen. I 

likhet med det informanterna uttrycker upplever även vi att konflikter kan stärka barn positivt. 

Får barn möjlighet att träna hanteringen av konflikter anser vi att de ges möjligheter att bland 

annat träna sig i perspektivtagande, socialt samspel, kommunikation samt etiska normer och 

värden.  

 

Hakvoort och Friberg (2012) framhåller att det är möjligt att hantera alla konflikter. Det finns 

däremot inget primärt tillvägagångssätt att närma sig och hantera konflikter, då konflikter kan 

uttrycka sig väldigt olika och är i behov av olika metoder. Jonsdottir (2007) hävdar att 

pedagogerna ska stötta barnen i att själva få reda ut och hantera konflikter. Barnen ska i sin 

samvaro få möjlighet att uppmanas till att möta varandras åsikter, behov och perspektiv samt 

uppmuntras till att delta med sig av egna synpunkter och behov. Samtliga av de intervjuade 

förskollärarna i denna studie skildrar vikten av att använda ett öppet förhållningssätt och stötta 

barnen i konfliktsituationer. Detta för att ge barnen verktyg i konflikten så att de själva får 

möjlighet till att hantera situationen på egen hand. Det är viktigt att ge barnen tilltro och låta 

barnen delge sina egna idéer om hur de kan gå tillväga. Det är inte meningen att 

förskolläraren ska lösa konflikten åt barnen utan agera som en vägledare eller medlare för att 

barnen själva ska lära och utvecklas av situationen. Den slutsats vi drar från detta är att det är 

av stor betydelse att tillåta barnen vara delaktiga i konflikthanteringen genom att få uttrycka 

sina viljor, åsikter och känslor. Barnen i förskolan ska få möjlighet att lära sig hantera 

konflikter för att kunna utveckla sitt lärande. Det är viktigt att låta barnen vara i konflikter för 

att lära sig om konflikter. Pedagogerna i förskolans verksamhet ska stötta barnen och finnas 

där som vägledare för att låta barnen ta del av olika perspektiv och upptäcka olika lösningar. 

Vi anser att det är värdefullt att förskollärarna använder sig av ett öppet förhållningssätt för att 

aktivt kunna lyssna in konfliktsituationen. Beroende på hur konflikten utspelar sig är det 

betydande att kunna göra en bedömning över vilket förhållningssätt som bör intas, exempelvis 

ett aktivt deltagande eller en mer observerande roll.  

 

Konflikter uppstår vardagligen i förskolans verksamhet och åtta av de intervjuade har den 

uppfattningen att konflikter uppstår primärt i den fria leken och vid övergångssituationer. 
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Utifrån våra egna erfarenheter och åsikter samtycker vi med att det uppstår många konflikter 

vid övergångssituationer och i den fria leken. Det är därav intressant för oss att diskutera och 

reflektera över anledningar bakom dessa konflikter. Enligt oss kan det bero på, likt det 

förskollärarna nämner, situationer utan närvarande vuxna samt där det finns bristande struktur 

och rutiner i verksamheten. Fortsättningsvis lyfter sju förskollärare upp betydelsen att arbeta 

förebyggande med konflikter och konflikthantering. Det vi finner intressant är hur de lyfter 

upp betydelsen av ett förebyggande arbete men de beskriver inte hur de arbetar förebyggande 

specifikt i den fria leken eller i övergångssituationer trots att de är fullt medvetna om att det är 

där konflikter framförallt sker. Det kan vara en anledning till att det uppstår många konflikter 

i dessa situationer eftersom barnen inte har givits tillräckligt med verktyg och redskap. Det 

kan även vara att barnen inte fått tillräckligt med tillfällen att använda dessa verktyg i 

praktiken för att hantera och eventuellt kunna lösa konflikter i den fria leken eller i 

övergångssituationer.  

 

Majoriteten av de intervjuade förskollärarna uttryckte att de inte givits tillräckligt med 

möjligheter och tillfällen att utbilda sig kring ämnet konflikter och konflikthantering vid sin 

lärarutbildning och vid sin arbetsplats. Carlgren och Marton (2007) beskriver en 

lärarutbildning där en lärarstudent inte ges tillräckligt med verktyg för att kunna hantera den 

verksamhet de ska vara med att driva och utveckla. Det kan uppstå en kollision mellan teorin 

och praktiken när studenten inte kan bilda en förståelse för hanteringen av den verksamhet 

denne ska arbeta i. Vår tolkning av detta är att studiens förskollärare har blivit tvungna att 

söka dessa fakta i praktiken istället, som de i efterhand har fått utveckla till en förståelse, 

färdighet och tillsist en förtrogenhet. Förtrogenhet är vad vi anser att tre av förskollärarna 

försöker definiera vid begreppen “finkänsla” eller “fingertoppkänsla” och att detta är något en 

förskollärare utvecklar utifrån en lång arbetslivserfarenhet. Samtliga förskollärare hävdar 

även att konflikter är situationsbundet och att förhållningssättet kan anpassas därefter. Hur vi 

ser på begreppet finkänsla är att det har ett vidare perspektiv än bara från erfarenhet. Vår 

fortsatta tolkning är att finkänslan kan skapas i relationer med barnet och barngruppen och att 

finkänslan används i relation till barnet för att stötta, vägleda och bidra till en hantering i 

konflikten.  

 

De deltagande informanterna i studien delade en enhetlig syn om förskolan ska vara en god 

grund för barnen och att den ska utgöras av ett tryggt klimat där barnen kan känna sig trygga. 

Tre av de tolv informanterna lyfter vikten av att barnen ska få inflytande och vara delaktiga i 

regler, normer och värden på förskolan och att de även ska få vara en del av hur 

konflikthanteringsarbetet kan ta vid. Vi håller med om vikten av ett tryggt klimat i förskolan. 

Inget barn ska behöva känna sig otrygg och det är därför mycket betydelsefullt att stärka en 

god samvaro i förskolan. Barns inflytande anser vi är en grundsten i förskolans utformning. 

Vi anser att det är viktigt att sätta barnen i fokus, se dem som aktiva och stötta deras 

intentioner och se till deras förmågor. Öhman (2008) framhåller att det är angeläget att arbeta 

förebyggande för att påverka den sociala samvaron och ett inkluderande klimat. Sju av de 

deltagande informanterna lyfter även upp vikten av förebyggande arbete med konflikter i 

förskolan. De skildrar att ett förebyggande arbete kan stärka barnens förmågor och färdigheter 

inom empati, normer och värden, socialt samspel och grupprocesser. Den slutsats vi kan dra 

här är att arbeta förebyggande är betydelsefullt för arbetet med konflikter och 

konflikthantering. Vi vill därmed upplyfta det förebyggande arbetet som målsättning och en 

god grund för att skapa ett tryggt klimat i förskolan.  

 

I läroplanen för förskolan framgår det att arbetslaget ska stimulera barnens samspel och 

vägleda dem i att möta, hantera och bearbeta konflikter. Med stöd av pedagoger ska barnen 
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ges möjlighet att tillägna sig etiska värden som normer och värderingar. Barnen i förskolan 

ska även få möjlighet att bli medveten om egna och andras rättigheter och skyldigheter (Lpfö 

98 rev 2010). Avslutningsvis vill vi beskriva arbetet med konflikthantering med utgångspunkt 

i förskolans läroplan då det tillhör det pedagogiska uppdraget att arbeta och synliggöra detta i 

verksamheten. Under de kvalitativa intervjuerna som genomfördes var det ingen av 

förskollärarna som baserade sin målsättning med konflikthanteringsarbetet med stöd från 

läroplanen. Vi anser att det är viktigt att grunda sitt pedagogiska arbete och förtydliga detta 

efter förskolans läroplan då det stärker förskollärarnas yrkesprofession. Varför ingen av de 

deltagande förskollärarna nämnde detta kan enligt oss bero på att de ser det som en 

självklarhet att utgå från läroplanen och därmed grundar sin målsättning i detta. Utifrån 

resultatet kan vi även se att förskollärarna nämner vikten av att stötta barnen i deras konflikter 

och vägleda dem i hur de kan hantera och bearbeta dessa. Förskollärarna uttrycker även vikten 

av att barnen får möjlighet att tillägna sig normer och värden och bli medveten om sina egna 

och andras handlingar, känslor och viljor. Detta i likhet med det som framgår i läroplanen.  

 

6.1 Vidare forskning  

 

Denna studie har haft som utgångspunkt att belysa vilken syn förskollärare har på konflikter 

och vilket förhållningssätt de använder sig av i konfliktsituationer mellan barn i förskolan. För 

vidare forskning inom området kan arbetet med konflikthantering studeras från barnens 

perspektiv och därmed belysa hur barnen själva ser på konflikter och hur de kan hanteras. 

Genom att ta del av barnens tankar och åsikter i form av barnintervjuer eller observationer 

skulle ämnet kunna undersökas från barnens perspektiv. En annan vinkel på vidare forskning 

kan vara ett genusperspektiv. Detta för att påvisa skillnader och likheter mellan kvinnor och 

män i arbetet med konflikter och konflikthantering samt att undersöka flickors och pojkars 

utformning av konflikter i förskolan. Vidare kan konflikter undersökas i specifika situationer 

som exempelvis i den fria leken. Konflikter kan även studieras utifrån olika rum eller miljöer, 

som inom- eller utomhus.  

 

6.2 Avslutande reflektion  

 

Förhoppningen med studien är att få en djupare förståelse för konflikthantering i förskolan 

och därigenom ge oss möjligheten till större trygghet inför kommande yrkesliv i förskolans 

verksamhet. Som blivande förskollärare har vi funnit det intressant att få ta del av 

yrkesverksamma förskollärares syn på konflikter och hur de förhåller sig till detta i 

verksamheten. Det har även varit vår strävan att få bredare kompetens inom området och få ta 

del av betydelsefulla verktyg inför ett framtida arbete med konflikthantering. Detta är något vi 

upplever att vi har fått tagit del av genom studien. Slutligen hoppas vi att framtida 

lärarstudenter har kunnat ta del av studien och att den har gett en potentiell inblick i konflikter 

och hur yrkesverksamma pedagoger möter och hanterar konflikter i förskolans verksamhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej!  

 

Vi skriver ett examensarbete vars utgångspunkt är pedagogens perspektiv kring konflikter och 

konflikthantering mellan barn i förskolans verksamhet. Vi behöver din/er professionella 

uppfattning som förskollärare för att öka förståelsen kring området. Deltagandet i studien är 

frivilligt och det kommer att ske via en kortare intervju.  

 

Under intervjutillfället kommer du/ni att få möta en av oss två lärarstudenter, antingen Jens 

Bolin eller Susanna Granström. Vår bakgrund är att vi studerar till förskollärare vid Umeå 

universitet och just nu arbetar vi med vårt examensarbete. Som blivande förskollärare har vi 

ett intresse att ta reda på hur pedagoger arbetar med konflikthantering i förskolans 

verksamhet.  

 

Studien kommer att publiceras som en offentlig handling. Däremot är deltagandet i studien 

konfidentiellt vilket innebär att deltagaren och förskolans identitet inte kommer att 

offentliggöras. För insamlandet av informationen ber vi om samtycke för deltagandet i 

studien. Vi vill även ha samtycke för användandet av ljudupptagning under intervjun, vilket 

ger oss en möjlighet för att få ett bra underlag i vår undersökning.  

 

Utifrån tidramen för arbetet är det betydande att intervjun sker mellan vecka 47-48, dvs. 

mellan den 18:e - 29:e november. Vi kommer under v.47 ta kontakt via telefon för att höra om 

du/ni har möjlighet att delta, samt försöka finna en dag och en tid som passar. Ifall det finns 

ett intresse att ta del av våra intervjufrågor innan intervjun, kan vi maila dem till dig/er efter 

vår telefonkontakt. Kom ihåg att deltagandet i studien är frivilligt och deltagaren kan när som 

helst avbryta sin medverkan.  

 

 

Vid eventuella frågor och funderingar är det bara att kontakta oss.  

Det är även möjligt att kontakta vår handledare vid eventuella frågor.  

 

Med vänlig hälsning,  

Jens och Susanna  

 

 

Kontaktuppgifter:  
Jens Bolin  

Mail:  

Telefon: xxx-xxx xx xx  

 

Susanna Granström  

Mail:  

Telefon: xxx-xxx xx xx  

 

Handledare:  
Karin Engdahl  

Mail: karin.engdahl@edusci.umu.se  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor - konflikter och konflikthantering  

 

Bakgrundsfrågor:  

 

 Berätta lite om vem du är. (kön, ålder, utbildning)  

 Vad har du för utbildning/erfarenhet?  

 Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet?  

 Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

 Har du fått någon utbildning/fortbildning om konflikthantering?  

 

Frågor om konflikter:  

 

 Vad är en konflikt för dig?  

 Hur kan konflikter utspela sig i barngruppen?  

 När uppstår det konflikter mellan barn i barngruppen?  

 Vilka är orsakerna kring barnens konflikter?  

 Vad anser du om konflikter? (positivt/negativt)  

 Hur kan konflikter påverka barns utveckling och lärande?  

 

Frågor om konflikthantering:  

 

 Vad gör du när barn är i konflikt med varandra?  

 Vilket förhållningssätt använder du dig av i den situationen?  

 Hur anser du att pedagoger bör agera för att stötta barnen i konfliktsituationer?  

 Använder du dig av någon konflikthanteringsmodell?  

 Vilken eller vilka konflikthanteringmodeller känner du till?  

 Vad är din målsättning med konflikthanteringsarbetet?  

 Hur arbetar ni tillsammans i arbetslaget med konflikthantering? har ni ett gemensamt 

mål?  

 


