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Sammanfattning 
Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger tänker kring sitt förhållningssätt i 

konflikter och vilka effekter de tror att förhållningssättet kan få i barngruppen. Studiens 

metod har varit kvalitativa intervjuer där sex pedagoger från olika förskolor har deltagit. 

Resultatet visade att deltagarna hela tiden reflekterar över sitt förhållningssätt till konflikter 

och varför konflikter uppstår. Något som alla deltagare belyste var att det är viktigt att barnen 

ges verktyg för att klara konflikter själva. Flera olika strategier kunde ses på hur 

konflikthantering går till men mycket handlar om bemötande, förklaringar och att alla i 

slutändan ska känna sig nöjda. Alla deltagande ansåg att konflikter är lärande men på olika 

plan. Bland annat handlar det om ett lärande utifrån den gemensamma respekt man bör ha mot 

varandra men även det sociala samspelet nämns. De slutsatser som kan dras är att 

konflikthantering i förskolan är en viktig del där pedagogens förhållningssätt påverkar 

konfliktens utgång. Att ge barnen verktyg för att klara konflikter själva ses som en bra start 

och en central del i konflikthantering hos deltagarna.  
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1. Inledning 
I en verksamhet där många människor med olika bakgrunder och åsikter samlas är det omöjligt 

att konflikter inte kommer uppstå. ”I konfliktsituationer är olikheter uppenbara, uppfattningar 

motstridande och tolkningar av situationer subjektiva” (Hakvoort och Friberg 2011 s.11). En 

konflikt har alltså aldrig bara en sida av historien. Detta är något som pedagoger hela tiden bör 

förhålla sig till i hanteringen av konflikter men hanterar man dem på rätt sätt så menar Hakvoort 

och Friberg att konflikter har ett lärandevärde. De är ett sätt att träna sig i att diskutera olika 

uppfattningar, se saker ur andras perspektiv och ta ansvar för sitt eget tänkande.  

 

Förskolans läroplan (skolverket 2010) lyfter fram en hel del olika aspekter som förskolans 

verksamhet ska baseras på. Det allra första som nämns i läroplanen är den värdegrund som 

förskolan ska arbeta efter. Det är förskollärarens ansvar att barnen tillägnar sig inte bara de 

färdigheter och kunskaper som behövs i samhället utan också att forma medmänniskor som 

visar respekt för varandra. Läroplanen påpekar även att det är genom konkreta upplevelser som 

barnen främst tillägnar sig etiska värden och normer och att det är de vuxnas förhållningssätt 

som påverkar barnens förståelse och respekt.  

 

Förskolans läroplan (Skolverket 2010) tar i värdegrunden upp att pedagogernas förhållningssätt 

påverkar hur barn uppfattar, förstår och hur de respekterar rättigheter och skyldigheter. 

Värdegrunden lägger stor vikt vid jämställdhetsfrågor, lika värde och att alla har samma 

rättigheter. I arbetet med dessa värdefrågor läggs ett fokus på det etiska förhållningssätt som 

ska prägla verksamheten. Vidare lyfter Skolverket att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation”(Skolverket 

2010 s.8). Skolverket menar även att arbetslaget ansvarar för att barnen har en förståelse för att 

andras agerande styrs av att människor har olika värderingar och attityder. De tar även upp 

arbetslagets ansvar i arbetet med konflikter och påpekar att det handlar om att hjälpa barnen 

bearbeta dessa konflikter och arbeta med att respektera, hantera missförstånd och kompromissa. 

Skolverket nämner även att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

ta ansvar för sina egna handlingar” (Skolverket 2010 s.12).   

 

Min erfarenhet, både som vikarie men även som lärarstudent, är att det i förskolans verksamhet 

dagligen sker olika typer av konflikter. Det kan vara allt ifrån konflikter om leksaker, till 

lekarnas innehåll till uteslutningar och kränkningar. Vissa av dessa konflikter, har jag märkt, 

sker även utan att pedagogerna ser hela eller delar av förloppet men där barnen ändå kan behöva 

stöd för att komma vidare i sin hantering av konflikten. I dessa förlopp behöver pedagoger 

förhålla sig till hur de ska ta sig an konflikten. Jag har under hela tiden jag arbetat i förskolan 

sett att konflikthantering skiljer sig mycket beroende på vilken förskola det är men är också 

vilken pedagog som går in i konflikten och försöker hjälpa. Jag har under min utbildning och 

under VFU-perioder funderat mycket efter att jag har hanterat konflikter i barngruppen kring 

mitt egna förhållningssätt och om det jag gjorde faktiskt hjälpte. Jag funderar också mycket 
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kring om konflikthantering är ett ämne som andra pedagoger reflekterar kring eller om det är 

något som bara sker på automatik.  

 

Det finns så många olika saker att ta i beaktande i hanteringen av en konflikt. Ibland kan man 

som pedagog komma in sent och inte ha sett vad som startade konflikten. Det kan vara att ett 

barn kommer och berättar om en konflikt eller att man på avstånd ser hur en konflikt uppstår 

och urartar. Det finns så många olika konflikter i förskolan, ingen är riktigt den andra lik och 

de kan vara olika svåra att lösa.  

 

Konflikter och konflikthantering kan ses ur olika perspektiv. En konflikt innehåller flera parter 

med olika erfarenheter och syn och dessa tycker jag måste tas i beaktande i hanteringen. Ekstam 

(2004) tar upp att det bara är de som är en del av konflikten som kan lösa den. Som medlare 

ska man därför aldrig ta över lösningen av problemet. Min erfarenhet från arbete i förskolan är 

däremot att en del pedagoger går in och, enligt dem, löser problemet genom att till exempel 

välja åt vilket håll konflikten tar. Det finns många olika sätt att förhålla sig till konflikter. Det 

intressanta är att se hur pedagogerna tänker kring dessa förhållningssätt och om de funderar 

kring vilka effekter deras förhållningssätt får. Något som också är intressant att tänka på är 

etiken och vad det finns för människosyn i verksamheten och hur det påverkar konflikterna.  
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1.1. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger tänker kring sitt förhållningssätt i 

konflikter i barngruppen. 

Studiens forskningsfrågor är följande 

 Vilka förhållningssätt finns i hantering av konflikter bland barn i förskolan? 

 Hur tänker pedagoger kring sitt eget förhållningssätt i hanteringen av barns konflikter? 

 Vad tror pedagogerna att deras förhållningssätt får för effekter i barngruppen? 

1.2. Centrala begrepp  

I denna del beskrivs centrala begrepp som återkommer under studien. Bland annat kommer 

begreppen etik och moral beröras men även vad som i denna studie menas med effekter. Även 

medling och medlare är två begrepp som kommer förtydligas och därefter även vad ordet 

förhållningssätt har för betydelse.  

1.2.1. Konflikt 

Nationalencyklopedin (2014) benämner konflikt som ”en motsättning som kräver lösning”. 

Johansson (2007) skriver att det är först när det blir högljutt som vissa känner igen en konflikt 

men menar också att en konflikt är när det finns flera viljor som inte går ihop. En konflikt 

existerar om endast en av parterna anser att konflikten finns där enligt Johansson.  

1.2.2. Etik och moral 

Ekstam (2004) skiljer på etik och moral genom att benämna moralen med handlingens krafter 

medan etiken mer handlar om hur vi tänker och resonerar kring olika företeelser. Vidare kan 

etiken hjälpa oss att ta de rätta besluten i handlingarna och därför är det viktigt att reflektera 

över sin etik i arbetet med andra människor.  

1.2.3. Effekter 

Svenska akademins ordbok (2014) definierar effekter som en följd, verkan eller påföljd. I detta 

arbete menar jag det som sker efter att en hantering av en konflikt är slutförd. Vad hanteringen 

får för följder hos barnen efteråt.   

1.2.4. Medling och medlare 
”Medling är en process där en tredje part ingriper i konflikten – inte för att bestämma vad som ska 

göras eller fastställa bindande överenskommelser […] utan för att vägleda de inblandade till en 

lösning som de själva har formulerat, valt och kommit överens om tillsammans” (Wahlström 1996, 

s. 124).  

En förutfattad mening om lösningen får aldrig vara formulerad i en medlingsprocess enligt 

Wahlström (1996), utan det är nuläget som måste vara utgångspunkten. 

Medlare är den person som intar rollen som tredje part och som går in för att hjälpa parterna att 

lösa sin konflikt.  

1.2.5. Förhållningssätt 

Nationalencyklopedin (2014) nämner att förhållningssätt är ”uttryck för viss inställning”. 

Hemsidan www.Innovationonline.se (2014-10-23) lyfter fram att förhållningssätt handlar om 

att göra samma sak i praktiken som man tänker. De menar att det har med inställning att göra 

och vad man är redo att göra i verkligheten. 

http://www.innovationonline.se/
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2. Litteraturgenomgång 
Under detta kapitel kommer jag ta upp vad konflikter och konflikthantering är. Vad 

förhållningssätt är och hur etiken kan kopplas till förhållningssätt kommer att belysas samt 

konflikternas effekter och samspelet och kommunikationens roll i konflikter.  

2.1. Konflikt och konflikthantering 

Grunden för konflikthantering läggs redan som barn menar Johansson (2007) och nämner att 

det är då som hanteringsstrategierna utvecklas. Johansson ger som exempel att vissa barn lär 

sig det naturliga i konflikter medan andra flyr från det. Detta bekräftas av Szklarski (2007) som 

i sin studie om konflikter och barn kom fram till att en stor andel barn inte tycker om konflikter, 

att de vill fly från dem och att de får dem att känna sig mindre. Studien visade även att ilska, 

orättvis behandling och mental stress var några av de känslor som barnen kände i konflikter. I 

just orättvis behandling så nämner Szklarski att känslan av orättvishet är större när vuxna är 

inblandade än när det gäller barn och menar att det är både sårande och kränkande att inte bli 

tagen på allvar. Barnen i Szklarski studie berättar att konflikten urartar mer när bara den ena 

parten får tala och att det påverkar barnens attityd mot varandra och Szklarski menar att detta 

gör konflikten mer destruktiv. Szklarski tar även upp att när en konflikt väl löser sig uppkommer 

en känsla av lättnad.  

Öhman (2008) uttrycker att barn i relationer värderar varandra på olika sätt och att det är viktigt 

att se tecken på kränkning. Kränkningar kan ske på olika sätt men att det endast är den personen 

som utsatts för en kränkning som kan avgöra om den känner sig kränkt och att man därför måste 

lyssna till barnens erfarenheter. Vidare tar Öhman upp att det i verksamheten är viktigt att 

tydligt ta avstånd från kräkningar och aktivt arbeta för att dessa inte förekommer och ger som 

tips att arbeta utvecklande med barns rättigheter samt att forma en positiv miljö. Det finns en 

koppling mellan känslor och kränkningar menar Öhman (2008) som uttrycker att ett barn som 

tillåts känna och får hjälp att hantera sina känslor har lättare att hantera kränkningar. Öhman 

skriver att genom kopplingen till känslor får barnen lättare att vilja göra rätt för sig när något 

går tokigt. Det är viktigt att fråga barnet vad deras intention var istället för att låta känslorna 

styra och samtala kring den bakomliggande faktorn till att konflikten uppstod. Öhman 

uppmuntrar också vikten av att låta barnen få prata klart, för att barnen ska få känna att det dem 

säger är viktigt. Däremot sker det ibland handlingar i verksamheten som inte är acceptabla och 

att man då måste hitta ett sätt att avbryta dessa utan att kränka de inblandade.  

Vikten av att hålla ett öga på konflikter är något som Johansson (2007) lyfter fram. Hon menar 

att det inte alltid är nödvändigt att gå in i en konflikt utan att man istället ska läsa av situationen 

och se hur det utvecklas. Som konflikthanterare är man bara ansvarig för klimatet men inte att 

konflikten blir löst.  

I sin avhandling Utas Carlsson (1999) tar upp att det är viktigt att ge barnen vetskapen att de 

har ett val i hur de ska hantera konflikter samt att hur de väljer att hantera en konflikt kan ge 

olika påföljder. Utas Carlsson (2001) nämner också Human needs theory som ett sätt att hantera 

konflikter. Human needs theory är ett mer modernt sätt att se på konflikter till skillnad från 

teorin om att konflikter uppstår ur en maktkamp. Human needs theory handlar om att se 

konflikterna ur alla parters perspektiv och förstå att verkligheten kan se olika ut för de 
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inblandade. Human needs theory handlar också om att alla människor har grundläggande behov 

som behöver bli tillfredsställda och att detta måste tas i åtanke vid hantering av konflikter. Med 

det menar Utas Carlsson att alla konflikter utgår från våra behov.  

Känslor av vrede, sorg och förtvivlan påverkar vårt beteende. Det förser oss med energi att trappa 

upp konflikten. Det finns också andra betydelsefulla känslor, såsom besvikelse, hat och önskan att 

hämnas. Det kan likaså vara en önskan att dominera och ha makt, eller, något som är vanligare, att 

ha rätt eller vara bättre. Bakom detta ligger vår strävan att försvara oss själva (eller vår grupp) och 

tillfredsställa våra grundläggande behov såsom att upprätthålla (eller återupprätta) vår känsla av eget 

värde (Utas Carlsson 2001, s 84).  

Utas Carlsson belyser att konflikter måste lösas långsiktigt och på så sätt förhindra den 

destruktiva utveckling som kan uppstå när den ena parten i en konflikt går till angrepp mot den 

andra. Hon menar här att negativa förväntningar på varandra uppstår varpå följden blir en 

konflikt som blir allt svårare att lösa. Meningen med Human needs theory handlar om att 

konflikten löses genom att alla får sina grundläggande behov tillfredsställda och om att alla 

konflikter går att lösa på detta sätt. För att nå dit så måste man se till orsakerna till varför 

konflikten uppstod från början. Även Pickering (2000) benämner de behov som människan har 

men benämner dem som psykologiska basbehov och att det är dem som kommer skapa en 

konflikt om de kränks. Det är fyra olika behov som Pickering tar upp: ”behovet att bli 

uppskattad och betraktad som en individ, att ha kontroll, att ha god självkänsla och att vara 

konsekvent” (Pickering 2000 s.14). Landin och Hellström (2001) skriver att en person som 

känner balans och är trygg i sig själv lättare hanterar konflikter. Det handlar om att man står för 

det man tror på och vågar gripa in när man känner att någonting sker som inte är acceptabelt. 

De menar att det bottnar i hur människor anser att man ska bemöta varandra. 

Känslornas plats i konflikter är något som Thornberg (2007) lägger vikt vid. Han menar att man 

ibland kan behöva en paus från varandra när känslorna går över styr och att hanteringen av 

konflikten först kan ske efter att man lugnat ner sig. Thornberg betonar också effekten av att 

låta barn tänka efter och inte låta dem handla på endast känslor, detta kommer att göra att de 

har större kontroll över sina handlingar. Något som Kimber (1993) lyfter fram är att det finns 

olika verkligheter och bara för att en person ser det ur ett perspektiv betyder det inte att alla 

inblandade ser det så. Med det menar Kimber att alla människor har olika tolkningar av 

händelser utifrån våra sinnesintryck och våra erfarenheter.  

Wahlström (1996) tar upp den process som medlare kan behöva utgå från i en konflikthantering. 

Wahlström menar att man i fyra steg identifierar problemet: först måste man se till vad som 

hände, sedan fråga de inblandade vad de känner, vad de vill ska hända om de får sin vilja igenom 

och sedan frågar dem vad som är möjligt att göra. Wahlström poängterar att det är viktigt att 

parten utgår från sig själva och inte attackerar motparten när det kommer till att förklara sina 

känslor i situationen. Det är även viktigt med objektivitet från medlarens sida och att man som 

medlare visar att man lyssnar så att alla parter känner sig hörda. Wahlström menar också att 

man som medlare kan sätta upp regler för processen så att ingen avbryter den andra, att man 

verkligen försöker lösa situationen och att inga skällsord sägs.  
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2.2. Förhållningssätt till konflikter 
För att bli en duktig medlare i konflikter lägger Ekstam (2004) fram att en bra början handlar 

om att reflektera över sitt egna förhållningssätt. Det handlar inte bara om metoder utan hur man 

förhåller sig till och i konflikter. Detta är något som Hakvoort och Friberg (2011) också lyfter 

fram genom att påpeka att vår syn på konflikter påverkar vår hantering av dem. Öhman (2008) 

skriver om vikten att granska sig själv och sin syn för att utveckla sitt ledarskap och att det är 

viktigt att ha kunskaper kring hur olika relationer fungerar samt kunna tillämpa dessa kunskaper 

i praktiken.  

Johansson (2005) nämner olika barnsyner och menar att vad de vuxna har för barnsyn kommer 

att påverka hur de bemöter barnen. I barnsynen barn som medmänniskor med barnet som en 

medveten individ med önskningar, behov och förmåga att förstå sin omvärld. I barnsynen vuxna 

vet bättre anser sig den vuxna veta vad som är bäst för barnet och tar sin utgångspunkt i att det 

som den vuxne anser är rätt går före barnets tanke om det. I barnsynen barn är irrationella anses 

barn agera utan en plan och arbetet med barn handlar mer om att begränsa dem i vad de inte får 

göra än motsatsen.   

Ekstam (2004) nämner att en bra medlare inte löser konflikten åt de inblandade, det ska de göra 

själva. Däremot bör medlaren agera så att de inblandande kan lösa konflikten själva genom att 

skapa en motivation hos de inblandande och använda metoder som gör att de slutar vara 

destruktiva mot varandra. Det är väsentligt att man som medlare inte ska värdera, döma eller ta 

någons parti. Det är viktigt att vara neutral och Ekstam menar att man aldrig kan hantera en 

konflikt som medlare om man själv är delaktig i den. Att vara professionell i sin 

konflikthantering är något som Kimber (1993) lyfter fram och menar att det handlar om att 

förhålla sig neutral, leda samtalet och lyssna. Att använda sig av sina tidigare kunskaper och 

fråga för att förstå är något som Kimber anser vara viktigt.  

Något som är viktigt i konflikthantering är relationen man har till de inblandande påpekar 

Thornberg (2007). ”Att hantera konflikter är i första hand inte en teknisk fråga utan en 

relationell fråga där tillit, närhet, empati, välvillighet och omsorg blir viktigt” (Thornberg 2007 

s. 226). Vidare tar Thornberg upp att en bra konflikthanterare kan hjälpa till att lösa konflikten 

så att alla blir rättvist och omsorgsfullt bemötta och alla känner sig nöjda när de går därifrån. 

Vikten av att alla är nöjda är något som även Hakvoort och Friberg (2011) lyfter upp och lägger 

vikt vid att man då inte ska fokusera på att hitta lösningar utan börja med att försöka se till 

behoven. ”Ibland är det så tillfredsställande att bli lyssnad på, att bli tagen på allvar och 

bekräftad i sina känslor och behov att det i sig kan vara lösningen” (Hakvoort och Friberg 2011 

s. 147).  

2.2.1. Etikens plats i konflikter 

Ekstam (2004) tar upp frågan om människans värde i konflikter. Han menar att fokus i 

konflikthantering borde ligga på människans livskvalitet. Ekstam plockar vidare fram att det 

som styr våra handlingar är våra värden och det är i våra värden som vi finner de åsikter vi står 

för och dessa är viktiga att tänka på i konflikter. Ekstam nämner vidare att ”var och en av oss 

som går in i en medlarroll måste göra det utifrån en etisk grundsyn där människovärdet står i 

fokus” (Ekstam 2004 s. 114). Han påpekar vidare att vi måste grunda våra handlingar i moralen 
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och reflektera över om handlingarna har en genomtänkt etiskt grundhållning. Här lyfter Ekstam 

fram att vilken människosyn man har påverkar vilka insatser man väljer att göra. I vissa fall, i 

medlarrollen, måste ta tag i saker som de inblandade inte alltid håller med om men att det är 

viktigt att visa sig medkännande. Ekstam lyfter fram att det är vårt handlade som visar vår etik 

och moral och inte det vi säger.  

Man måste ha en medveten koppling till sina värderingar enligt Bergem (2000) och menar att 

pedagoger genom etiken har en vilja att lära barnen om vad man får och inte får göra. Bergem 

påpekar att den pedagogiska verksamheten kan ses som en etisk verksamhet på grund av alla 

de åsikter samt alla de relationer som finns i en verksamhet. Öhman (2008) påpekar att vuxna 

och barn lever ut etik olika. Det är i nuet som barnet utövar sin etik medan vuxna reflekterar 

mer över etiken.  

I sin avhandling om små barns etik lyfter Johansson (1999) upp vad värdet av rättigheter betyder 

för barnen och menar att det kan delas upp i två delar: rätt till saker och rätt att dela världar 

med andra. I väldigt ung ålder anser barn att dem har rätt till saker i deras närhet menar 

Johansson och påpekar att det är en rätt som barnen försvarar och värderar väldigt högt. Det 

lyfts fram att föremålen som barnen ser har en speciell dragningskraft och utmanar barnen till 

handling. När någon stör denna handling så reagerar barnen med olika känslor och uttryck och 

Johansson nämner att barnen gör detta då de känner sin rätt hotad och ifrågasatt. Johansson 

påpekar också att konflikter uppstår då denna rätt inte bara gäller det enskilda barnet. I en 

förskola där flera barn vistas samtidigt och där alla barnen känner rätten till föremål gör att 

dessa kommer att krocka och rätten till föremål är inte längre självklar. Johansson lyfter också 

fram tre aspekter i hur barnen bestämmer vem som har rätt till vad. Den första handlar om att 

barnen behåller kontroll över föremålen genom att på något sätt visar sig aktiva med föremålet. 

Den andra handlar om att vara först till kvarn och på så sätt har man rätt till föremålet. Den 

tredje aspekten handlar om att det är den som är starkast och mest uthållig som vinner föremålet 

och Johansson menar att denna aspekt kan utmana tanken om att den som hade föremålet först 

vinner. I de äldre åldrarna börjar barnen allt mer förhålla sig till andras rättigheter. Johansson 

menar att det syns i att barnen börjar be om lov om föremålen och ge tillbaka dem när man är 

klar. Det finns en gemensam rätt om föremålen och barnen försvarar även andras rätt till 

föremålen. Som en effekt av detta uppstår också ett värde av rättvisa menar Johansson och 

nämner att det blir allt viktigare för barn med rättvis behandling när de upptäcker att man inte 

bara har rätt till föremål men att även andra har rätt till föremål. 

Barnen stödjer varandra. De är i vissa sammanhang lyhörda för andra barns situation, önskningar 

och reaktioner. De kan visa intresse då de uppfattar att kamraterna är ledsna, inte kan saker eller blir 

utsatta för handlingar som bryter mot värden som de håller högt (Johansson 1999 s.169). 

Johansson (1999) menar här att barnen visar ett ansvar och underlättar för andra. Det handlar 

inte om att barnen ska ta ansvar för andra barn utan att barnen har en omsorg för att andra har 

det bra och hindra att andra skadas. Barnens har en förväntning att vuxna ska agera när något 

barn är ledsen. Det tycks viktig för barnen att de vuxna märker situationen. 

”Då barnen strider för sin rätt och hävdar sina intressen, konfronteras de också med värdet av 

andras väl” (Johansson 1999 s.193) nämner Johansson och menar vidare att detta gör det möjligt 
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för barn att förstå andras upplevelser men även vad barnets agerande får för konsekvenser. Det 

lyfts också fram att barn kan använda kränkande strategier för att hålla kvar sin egen rätt och 

värdet av det men påpekar att dessa situationer ökar barnens förståelse av etik. Vidare nämner 

Johansson att ”det uppstår en spänning mellan barnens känsla för sin rätt och värdet av den 

andres väl, som kan bli till viktiga insikter för barnen i deras sätt att vara etiska” (Johansson 

1999 s.193) och påpekar också att det verkar vara viktigt för barns etiska utveckling att de 

hamnar i etiska konflikter.  

2.3. Konflikternas effekter 
Den allmänna uppfattningen kring konflikter är, enligt Pickering (2000), att de skulle vara 

negativa men menar att det finns många positiva följder av konflikter. Haken är däremot att den 

måste ha hanterats korrekt. En bra hanterad konflikt kan ge effekter som impulser för tillväxt, 

ökad motivation och bättre identifiering av problem. Pickering tar även upp att en illa hanterad 

konflikt kan vara destruktiv och kan rent av bli skadlig med konsekvenser som urholkat 

förtroende, beslutsförlamning och hemlighetsmakeri. Även Thornberg (2007) nämner den 

negativa klang som oftast kopplas ihop med konflikter men menar att konflikter bearbetar 

normer och värden samt att hur pedagogernas kunskaper kring konflikter är en viktig del i 

lärandetillfället. Utas Carlsson (1999) bekräftar i sin avhandling samhällets negativa syn på 

konflikter men menar att en konflikt bara är negativ om den hanteras på fel sätt. Utas Carlsson 

fortsätter med att nämna att konflikter måste hanteras på ett sådant sätt att alla parter erbjuds en 

utveckling.  

Landin och Hellström (2001) varnar för att för snabbt gå in i en konflikt eftersom man då tar 

bort chansen för de iblandade att själva lösa konflikten och utveckling kan då utebli. Johansson 

(2007) slår fast att det inte skulle finnas någon utveckling utan konflikter då man i konflikter 

får möjlighet till en inre mognad och tillväxt samt att konflikter berikar inlevelseförmågan.  

Det känslomässiga språket är något som Öhman (2008) lyfter upp. Hon menar att känslor och 

konflikter hör ihop. Genom arbetet med konflikter beskriver Öhman att de känslomässiga 

uttrycken utvecklas då problemlösningsförmågan främjas. Öhman menar också att med 

språkliga förebilder öppnas möjligheter för reflekterande samtal där man samtalar om sådant 

som känns viktigt. Szklarski (2007) nämner att pedagoger som har en förståelse för känslornas 

inblandning i konflikter lättare kan undvika destruktiv konflikthantering. Öhman (2008) tar 

även upp vikten av att återknyta banden efter att kränkningar förekommit. Öhman menar här 

att det är viktigt att det tas ett ansvar för handlingarna av de inblandade samt att det finns en 

trygghet och respekt i verksamheten.  

2.4. Samspel och kommunikation 

Hela tiden sker en omedveten och en medveten kommunikation där delar kan vara avsiktlig 

eller oavsiktlig, detta är något som Nilsson och Waldermarson (2007) lyfter fram. De menar 

också att människan hela tiden försöker tolka det som andra säger och att kommunicera är något 

som alla är experter på. I kommunikation ingår inte bara det verbala utan även det icke-verbala 

och Nilsson och Waldermarson menar att det är omöjligt att inte kommunicera eftersom det är 

något som sker hela tiden. Vidare skriver de att lyssnande och talande är två centrala delar inom 

kommunikation och lägger vikt vid lyssnandets del i relationen till andra människor.  
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Öhman (2008) lyfter fram att barn varje dag är i relationer med andra där de lyfter och kränker 

varandra på olika sätt. Det är viktigt att därför arbeta med relationer och skapa en öppen miljö 

där barnen tar hänsyn till varandra. 

I utgångspunkt från Vygotskij1 skriver Bråten (1998) om språkets del i det vardagliga samspelet 

där kommunikation kan hjälpa att förmedla känslor och tankar samt ge uttryck för dessa. Bråten 

skriver att Vygotskij såg att svårigheter som uppstår i en aktivitet kan öka talet och skapa en 

medvetenhet kring aktiviteten samt öka problemlösningsförmågan. Smidt (2010) tar även hon 

utgångspunkt från Vygotskij och nämner att det är de rollförebilder vi har som påverkar våra 

idéer och värderingar. Genom interaktion med andra skapas en summa av erfarenheter och 

denna erfarenhet görs genom att vi lyssnar på deras tankar. 

Säljö (2000) lyfter fram det sociokulturella perspektivet som handlar om att människan lär sig 

i samspel med andra. Det är i interaktion med andra människor som människans kunskaper och 

färdigheter byggs och att man genom detta får en insikt om hur andra människor ser på sin 

omgivning. Språket hjälper människan att skapa mening och kommunicera med andra 

människor och på så sätt kan vi även dela erfarenheter med varandra. Vidare nämner Säljö att 

hur vi beter oss, uppfattar verkligheten och kommunicerar är en produkt av ett sociokulturellt 

lärande och att människan i grunden är en kommunikativ person som gärna samspelar med 

andra. Här lyfts det fram att människan redan från början av sitt liv söker sig till andra personer 

och människan lär sig och utvecklas i den omgivning hon själv skapat. Den mänskliga kroppen 

utgör basen till kommunikation men det är i den sociokulturella omgivningen som ens egen 

världsbild skapas enligt Säljö.  

I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför kommunikativa 

processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som barnet 

blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som 

man skulle kunna göra i varje situation (Säljö 2000 s. 37).  

Vidare nämner Säljö (2000) att tanke och kommunikation är två delar som hör samman i det 

sociokulturella perspektivet. Det kommer även fram att i samtal med andra så är 

kommunikationen oförutsägbar och att samtalets fortlöpande beror på vad som sägs, vilken 

dynamik som finns i samtalet samt samarbetet mellan de som kommunicerar. Säljö tar även 

utgångspunkt i Vygotskijs närmaste utvecklingszon som handlar om skillnaden mellan vad en 

person klarar av att göra själv och vad personen klarar av att göra med hjälp av andra i sin 

omgivning. Denna utvecklingszon kan ses som ett sätt för en individ att lära sig av mer 

kompetenta personer men även som en möjlighet att se personens kompetens och potential.  

                                                           
1 Lev Vygotskij är en av pedagogikens och psykologins främsta forskare.  En central tanke hos Vygotskij var att 
människan lär sig i samspel med andra och att relationen mellan vuxen och barn var en grund för 
undervisningen (Bråten 1998). 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs intervju som metod, hur urvalet gick till, hur intervjuerna genomfördes, 

validitet och reliabilitet kommer också att beröras samt forskningsetiska riktlinjer och en 

metoddiskussion.  

3.1. Intervju som metod 

Under hela processen för denna studie har en tanke varit att söka förståelse för pedagogers 

tankar. I enlighet med detta valdes kvalitativ intervju som metod. En intervju tillåter mig att 

försöka förstå pedagogernas tankar och ger mig även möjlighet att ställa förtydligande frågor 

eller följdfrågor ifall jag känner att jag antingen inte får svar på den fråga jag ställt eller finner 

att något pedagogerna berättar är intressant och skulle vilja ha en vidareutveckling på.  

 

Kvale (1997) beskriver intervju som metod genom att påpeka att man i en kvalitativ intervju 

går in i en persons livsvärld från deras egna perspektiv. En kvalitativ intervju utgår från ett visst 

tema, enligt Kvale, som man förhåller sig till i en halvstrukturerad intervju som handlar om att 

intervjun består av öppna frågor i ett styrt tema, i detta fall pedagogernas tankar kring 

konflikthantering. Intervjun spelas in och sedan skrivs det som sägs ned och under själva 

intervjun utgår man från en intervjuguide med redan valda frågor. Med kvalitativ metod blir det 

inte mängden pedagoger med erfarenhet som blir viktigt, skriver Kvale, utan det handlar snarare 

om vad dessa pedagoger tänker kring konflikter, vad de har upplevt och varför gör dem som 

dem gör.  

3.2. Urval 
Redan innan arbetets gång inleddes en kontakt med förskolechefer, då de känner sin verksamhet 

bäst, för att se i fall det fanns något intresse bland personalen att ställa upp på en intervju för ett 

examensarbete om konflikter. Jag fick ganska snabbt svar och slutresultatet blev sex stycken 

slumpmässigt valda pedagoger från olika förskolor i en mellanstor stad i norra Sverige. Jag 

bekräftade deras medverkan genom att maila att jag skulle höra av mig efter arbetets början för 

tidsbokning. Det viktiga för mig var att jag inte sett dessa pedagoger arbeta innan då jag inte 

ville ha en förutfattad mening om deras arbete kring konflikthantering. Johansson och Svedner 

(2006) tar upp att intervjuarens förväntningar omedvetet kan påverka den intervjuades svar. 

 

Efter arbetets start började jag formulera både ett följebrev samt en intervjuguide (se bilaga 1 

och 2). Först skrev jag ner en hel del frågor som jag sedan matchade med forskningsfrågorna. 

Dessa reducerades sedan ner till en intervjuguide. Till de deltagande hade jag telefonnummer 

till vissa och mail till resterande och bokning av intervjuerna skedde därför på olika sätt. 

Följebrevet mailades till alla utom en av deltagarna som fick det på plats vid intervjun.  

3.3. Genomförande av intervju 

Intervjuerna skedde under tre veckors tid, första veckan intervjuades fyra personer under två 

dagar. Under den andra veckan intervjuades en person och tredje veckan intervjuades en person. 

Alla intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplats, för att lättare kombinera med verksamhetens 

rutiner och ramfaktorer. De skedde i samtalsrum eller kontor med stängda dörrar för att utesluta 

störningsmoment. Intervjuerna spelades in efter godkännande av deltagarna och tog mellan 15-
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30 minuter. Kvale (1997) tar upp att fokus tillåts ligga på själva intervjun vid användandet av 

bandspelare då allt, såsom pauser och tonfall, ändå registreras under inspelningen. Kvale (1997) 

nämner att intervjupersonerna kan känna sig manade att utveckla sina svar med en intresserad 

och nyfiken intervjuare.  

3.4. Bearbetning av insamlad information 

Direkt efter intervjuerna valde jag att transkribera inspelningarna. Under transkriberingen av en 

av intervjuerna upptäcktes att en av de ställda frågorna saknades. Ett mail skickades till den 

deltagaren som svarade på frågan skriftligt. Efter transkriberingen försökte jag sammanställa 

svaren på ett sådant sätt så att det skulle kunna gå att jämföra det deltagarna sagt med varandra. 

Jag valde att ta det fråga för fråga till att börja med för att sedan kunna sammanställa det till en 

flytande text. Johansson och Svedner (2006) skriver ”författare som inte tänkt igenom hur de 

skall bearbeta sina intervjuer hamnar lätt i fällan att redovisa resultaten individ för individ och 

fråga för fråga” (Johansson och Svedner 2006 s.36). De menar att man ska försöka redovisa 

resultatet så enkelt och överskådligt som möjlig. 

Under sammanställningen valde jag att bara ta ut kärnan i det som sagts då det i många 

intervjuer pratats om saker runt omkring än själva ämnet. Jag valde att ta ut det som kändes 

viktigast utifrån forskningsfrågorna. När sammanställningen var klar kunde jag lättare se svaren 

på intervjufrågorna och då blev det även mer tydligt vad som skulle hamna under vilken rubrik.  

Resultatet bearbetades först genom vilka frågor och svar som matchade eller skiljde sig från 

varandra. Detta blev till utgångspunkt när resultatet skulle skrivas. När första utkastet var klart 

gick det att se olika teman i det som framgick från intervjuerna. Dessa gav upphov till under 

rubriker. I analysen valde jag att koppla deltagarnas svar och teman med den forskning som 

framgick i litteraturgenomgången.  

3.5. Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidsson (2003) menar att validitet och reliabilitet har en egen betydelse när det 

kommer till kvalitativa studier där dessa begrepp omfattar hela processen. Validitet i det här 

fallet handlar om att det är rätt sak som undersöks och Patel och Davidsson hävdar här att det 

kan styrkas med en bra teorigrund samt att man använder sig av rätt metod och att mätningen 

sker på ett ordentligt sätt. Reliabilitet handlar om att man i en kvalitativ metod, där man går in 

i människors livsvärldar, inte kommer att få samma svar om man intervjuar samma person med 

samma frågor två gånger enligt Patel och Davidsson. I en kvalitativ intervju, menar Patel och 

Davidsson, behöver detta inte vara en dålig sak då den intervjuade kan ha kommit till nya 

insikter, fått nya åsikter eller lärt sig något nytt som har gjort att personen i fråga ändrat 

uppfattning. 

Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i variation i 

svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls.(Patel och Davidsson 2003 s. 103). 

Vidare tar Patel och Davidsson (2003) upp att reliabilitet sällan används i kvalitativa studier då 

validitet och reliabilitet oftast flätas samman och får en liknande innebörd och att man därför 

främst talar om validitet i dessa studier.  
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3.6. Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp att det finns två övervägande krav för att få bedriva forskning. 

Det första är att forskningen håller hög kvalitet och att det är väsentligt. Det andra är att 

individen skyddas från skada och kränkningar. I förhållande till individen så tydliggör 

Vetenskapsrådet att det finns fyra krav att förhålla sig till. Informationskravet riktar sig till att 

de inblandade har rätt till att få veta forskningens syfte samt att de informeras om att de när som 

helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själv har 

rätt att bestämma över sin medverkan. Det innebär även att deltagaren när som helst har 

möjlighet att avsluta sin medverkan utan negativa påföljder. Konfidentialitetskravet riktar sig 

till att alla medverkandes identiteter förblir anonyma. Detta innefattar att alla personuppgifter 

lagras så att utomstående inte har tillgång till detta samt att allt insamlat material förstörs efter 

avslutad forskning. Det sista är nyttjandekravet som innebär att insamlat material inte får 

användas i annat sätt än till forskningen.  

Johansson och Svedner (2006) lyfter fram att man i examensarbetet visar en respekt för de 

människor som deltar genom att följa dessa etiska krav. Förtroendet kommer öka och på så sätt 

blir de involverade mer motiverade.  

Deltagarna i denna studie har i ett följebrev (bilaga 1) innan intervjun fått ta del av studiens 

syfte, att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. De 

har även fått information om att eventuella namn i den färdiga rapporten kommer att vara 

fiktiva. De forskningsetiska kraven har även funnits i åtanke under hela studiens process.  

3.7. Metoddiskussion 
Att använda intervju som metod har hela tiden varit självklart. Det som var svårt var att hitta 

frågor till intervjuguiden som gick att koppla till forskningsfrågorna. Avsikten var att 

intervjufrågorna skulle vara lätta att förstå och lätta att koppla till det arbete som görs i 

deltagarnas verksamhet. Intentionen var att ta reda på om konflikthantering sker på automatik 

eller med en tanke och hur pedagogerna reflekterar kring detta. Under genomförandet av 

intervjuerna upptäcktes det att många av intervjufrågorna gick in i varandra. En annan sak som 

uppstod under intervjuerna var balansgången att hålla isär mitt egna förhållningssätt i konflikter 

med det som deltagarna ville berätta. Syftet med intervjuerna var ändå att låta deltagarna berätta 

deras tankar kring konflikter och konflikthantering. Som intervjuare blev intentionen istället att 

fokusera på att ställa rätt följdfrågor. Däremot syntes det att valet av intervju som metod 

möjliggjorde för deltagarna att utveckla sina tankar och resonemang. Precis som Johansson och 

Svedner (2006) beskriver om att kvalitativa intervjuer ger intressanta resultat som går att 

använda i praktiken så blev även följden av de intervjuer som genomfördes i denna studie. 

Svaren kopplades direkt till pedagogernas arbete i deras verksamhet samt deras tankar kring 

det. Jag ansåg att den kvalitativa intervjun var den som är bäst lämpad för mitt arbete.  

 

Att använda halvstrukturerade intervjufrågor där öppna frågor ställs i förhållande mot ett visst 

tema fungerade bra. Deltagarna fick möjlighet att fritt berätta sin syn på de frågor som ställdes. 

Däremot går det att fundera kring om frågorna kunnat ställas i en annan ordning för att gå ännu 

mer uttömmande svar. Ordningen på frågorna gjorde att det blev lite hackigt istället för ett flöde 

mellan frågorna.  
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Att hitta personer som skulle kunna tänka sig att ställa upp visade sig inte vara så svårt. Strategin 

att höra av sig till förskolechefer visade sig vara effektiv och det tog inte lång tid innan jag hade 

fått ihop alla deltagare. Att inte ha några förutfattade meningar om deltagarna var viktigt för 

mig. Därför var det bra att alla deltagare var okända för mig som forskare, vilket de också var. 

Det möjliggjorde att jag kunde vara opartisk i intervjuerna. 

Valet av att ha intervjuerna på deltagarnas arbetsplats baserades på att det var lättare för mig 

som forskare att ta mig till deras arbetsplatser än för deltagarna att ta sig till mig och då vara 

borta ännu längre från barngruppen. Tidsramen för detta arbete gjorde också att intervjuerna 

tog plats ganska tidigt i arbetet. Detta för att öppna upp för möjligheten för att kunna 

komplettera ifall detta skulle behövas. Tidsramen för varje intervju sattes från början mellan 

30-40 minuter men det skiljde sig väldigt mycket under genomförandet. Vissa av deltagarna 

berättade betydligt mer utförligt medan andra berättade mer kort och koncist. I efterhand går 

det att fundera kring ifall andra frågor skulle ha ställts eller om ytterligare följdfrågor kunde 

öppna upp för ännu bredare svar.  

För att få ta del av allt som sagts under intervjuerna så användes bandspelare i form av appen 

Quick voice på Ipaden. Valet att använda inspelning som metod var främst baserat på tanken 

att få med allt som berättades under intervjuerna men även att jag som forskare skulle kunna 

fokusera på att lyssna på deltagaren och ställa rätt följdfrågor. Detta är något som Kvale (1997) 

också tar upp, just att en inspelning fångar upp allt ljud under en intervju. Inspelningen tillät 

mig att fokusera på det som deltagaren sa vilket fungerade bra. Att behöva anteckna samtidigt 

som jag lyssnade hade gjort chansen större att jag skulle glömma bort att ställa följdfrågor. Nu 

hade jag möjlighet att helt fokusera på deltagaren och det dem berättade.  

Johansson och Svedner (2006) tar upp att intervjuarens förväntningar omedvetet kan påverka 

den intervjuades svar. Detta var något jag hela tiden reflekterade över under intervjuernas gång 

då jag själv hade en tanke bakom arbetet. Jag försökte att bekräfta de svar som framkom genom 

omformulering eller genom olika gestikulerande och ord. Kvale (1997) nämner att 

intervjupersonerna kan känna sig manade att utveckla sina svar med en intresserad och nyfiken 

intervjuare. Syftet med intervjun var att få fram pedagogernas tankar kring området konflikter 

och inte påverka de med mina egna åsikter. Samtidigt menar Kvale att man som intervjuare 

ändå vet vart man vill att intervjun ska leda till och att det är okej att avbryta om man känner 

att det blir för brett men att man ändå är öppen och ser till vad som verkar viktigast för 

intervjupersonen. 

Transkriberingen möjliggjorde att återigen lyssna på deltagarnas tankar och genom att förkorta 

transkriberingen ytterligare genom att skriva kärnpunkterna på svaren vid sidan om gjordes att 

nya perspektiv tydliggjordes. Dessa kärnpunkter strukturerade även upp resultatet.  

Validiteten har hela tiden funnits i åtanke under hela arbetet. Då metoden för denna studie var 

kvalitativ intervju så måste resultatet jämföras mot situationen som var när intervjuerna 

genomfördes. Skulle samma frågor ställas till samma deltagare igen så är chansen, precis som 

Patel och Davidsson (2003) nämner, att svaren kommer vara samma som första gången mer 

eller mindre obefintlig. I den här studien betraktas förskolans verksamhet som en plats där ny 
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kunskap upptäcks dagligen och som gör att tankar och erfarenheter hela tiden förändras. Svaren 

som gavs under intervjuerna måste kopplas till deltagarnas erfarenheter, tankar och åsikter vid 

just den tidpunkten.  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Först presenteras deltagarna, alla namn som 

framkommer är fiktiva. Därefter beskrivs kortfattat vad deltagarna anser att en konflikt är samt 

vad för konflikter som finns i verksamheterna och sedan presenteras resultatet av varje 

forskningsfråga och därefter det en analys.  

Namn Yrke och examens år Antal år i sin förskola 

Anna Förskollärare sen 1994 16 år 

Erika Förskollärare sen 2000 10 år 

Hans Förskollärare sen 1998 16 år 

Elsa Förskollärare sen 2012 5 år  

Jonas Förskollärare sen 2013 Ca 2 år 

Stefan Förskollärare sen 2005/6 3 år 

 

Personerna som intervjuades för denna studie är utbildade förskollärare och samtliga tog sin 

examen mellan åren 1994 och 2013. De har varit aktiva i sina respektive förskolor mellan 2 och 

16 år. Under intervjuerna framgick det att ingen har någon direkt vidareutveckling inom 

konflikthantering men att konflikter och hanteringen av dessa är något som kontinuerligt 

diskuteras i arbetslaget. Tre av deltagarna nämner att föreläsningar finns tillgängligt vid behov 

men att något sådant behov för tillfället inte finns. Två av deltagarna tar upp att de i sin 

utbildning läst om konflikthantering och två av deltagarna tar upp att specialpedagog finns 

tillgänglig vid behov.  

 

Vid frågan om vad konflikter är så är den gemensamma uppfattningen att det är när två eller 

flera personer inte är överens, när deras intressen går isär och man har olika åsikter om någon 

fråga. De uttrycker också att konflikter kan se olika ut beroende på bland annat barnens ålder, 

att de kan ta olika uttryck och ibland övergå till fysiska utlopp. Två av deltagarna tar även upp 

att konflikter inte är dåligt, att det är en naturlig del när man är så många i en grupp och att det 

är något som måste få ske. Även ordet kränkning uppkommer i flera intervjuer och då handlar 

det om konflikter där någon av de inblandade känner sig kränkt eller orättvist behandlad.  

I de olika verksamheterna finns det olika konflikter. Tre av deltagarna nämner att det i deras 

verksamheter mest handlar om kompiskonflikter där barnen har olika åsikter om hur en lek ska 

gå till, vem som ska bestämma vad och vem som ska vara vilken roll. Det uttrycks även att 

konflikterna i verksamheterna har ett stort spann och kan vara allt ifrån att ett barn tar en annans 

leksak till direkta kränkningar, mobbning och uteslutningar i barngruppen.  

 

4.1. Pedagogernas strategier i konflikthantering 

4.1.1. Att välja eller inte välja sida 

En hel del olika förhållningssätt lyfts upp under intervjuerna. Vad som framgår i samtalen är 

att samtliga deltagare är alla medvetna om sina förhållningssätt och har en medveten strategi i 

hanteringen av konflikter. Alla tar upp att man ska finnas som ett verktyg men på olika sätt. 

Fem av deltagarna menar att man som medlare inte får ta någons parti medan två av deltagarna 

även tar upp att man ibland kan behöva ta ett parti när någon inte står upp för sig själv eller 
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alltid blir utesluten. Det tas även upp att det i direkta kränkningar och påhopp behövs ta sida 

för att markera att en gräns har nåtts och att det inte är acceptabelt.  

Det lyfts även fram av fyra deltagare att det är viktigt att alla inblandade får prata till punkt och 

berätta sin del av det som hänt. Det är här två av deltagarna pekar på att man måste vara opartisk. 

Hans tar upp att om man väljer sida så reagerar vissa barn direkt. Erika tar också upp att barnen 

kan vägra berätta vad som har hänt om de känner att det finns en förutfattad mening om vad 

som inträffat. Något som verkar vara viktigt för alla deltagare är att alla barnen får känna sig 

sedda och respekterade när konflikten är löst. Erika menar att alla kanske inte känner att det har 

blivit precis som de hade tänkt men att det är viktigt att alla går ifrån konflikten och ändå känner 

sig rätt nöjda.  

4.1.2. Konkreta verktyg 

Stefan tar upp att han arbetar med konflikter på olika plan. Dels menar han att man måste arbeta 

förebyggande genom att alla inblandade vet hur de ska hantera en konflikt, de måste få 

verktygen för det. Han menar även att man som pedagog måste vara närvarande och att dem i 

deras arbetslag har valt att dela upp sig i olika rum för att kunna vara så delaktiga som möjligt, 

men att detta inte nödvändigtvis behöver betyda att det är en del av leken. Sen menar han också 

att man måste arbeta med konflikter över tid så att tanken finns kvar och att man måste vara så 

pass duktig att man kommer ihåg och fångar upp barnen även efteråt.  

Att grunden ligger i att barnen ska kunna lösa konflikter själva är något som fyra av deltagarna 

tror starkt på. Anledningarna ligger i att ingen kommer att lösa konflikterna åt barnen när dem 

blir äldre och att det är lika bra att börja med det nu.  

att man finns som ett verktyg, att hjälpa barnen lösa det själva så att dem får verktygen för att lösa 

konflikter själva sen för det är det som är vårt uppdrag, ser jag det, att vi är inte där för att lösa 

konflikten utan för att hjälpa barnen själva lösa konflikten (Jonas). 

Hans säger att det ligger i att barnen inte ska behöva förlita sig på andra i sin konflikthantering. 

”För dem ska inte behöver bli för beroende, alltså dem måste lära sig lösa konflikter på ett bra 

sätt” (Hans). Här kommer det även fram att tre av deltagarna försöker låta barnen lösa 

konflikterna själva först och när de märker att det inte går då går dem in och hjälper. Fem av 

deltagarna menar att det beror på konflikten när de väljer att gå in. De menar att de ibland 

avvaktar och ser hur konflikten fortlöper innan de tar ett beslut om deras hjälp är nödvändig. 

Erika påpekar däremot att det är viktigt att ta tag i konflikter direkt så att man inte ignorerar 

dem och låter dem fortgå och bli större.  

Två av deltagarna tog upp direkta exempel på sätt de arbetar med konflikthantering. Jonas var 

en av dem personerna som berättar att han brukar rita händelseförloppet i rutor och kryssa över 

där det gått snett för att sedan rita en lösning i samtal med de inblandade. Han menar att det gör 

det lättare för barnen att se vad som gick fel och hur man kan göra för att det ska bli bättre nästa 

gång. Jonas berättar att de även arbetar med känslor och känsloåterkoppling. Han menar att 

barn tidigt måste lära sig empati genom att förstå hur det känns för det andra barnet. Känslor är 

okej och man måste få ge utlopp för dessa men att man också måste lära sig hantera dem 

eftersom det aldrig är acceptabelt att slåss, vilket är något som alla deltagare trycker på. Stefan 
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nämner att de arbetar med drama som ett sätt att bearbeta konflikter och komma på lösningar 

på dem.  

4.1.3. Dagsform 

Stefan tar upp att man måste vara medveten om sin egen dagsform och ibland ta hjälp av sina 

kollegor. Han nämner att man kan påpeka att man har en dålig dag och kanske behöver få byta 

med en kollega, han nämner även att denna dialog med kollegorna är viktig.  

O ibland så kan det, jag har småbarn, att jag har sovit skit en natt och då kan man vara lite mer 

tydlig. Ibland upplever jag det på jobbet men då får man ju jobba med det och veta att nu är det så 

idag. Och då kan man ju också gå till en kollega, jag har ju tufft med det här bordet, kan vi byta. Så 

man har en dialog och hela tiden göra sitt bästa. Det är självmedvetenhet och en reflektion, det ska 

pågå dagligen. Och med kollegor också. Såg du vad som hände och så vidare. Det är viktigt. (Stefan) 

Även Hans säger att han tar hjälp av sina kollegor. Han menar att man ibland helt enkelt inte 

går ihop med ett barn och att man då kan styra det barnet i en annan pedagogs riktning men 

säger också att det kan vara bra att förvarna sina kollegor om det innan. 

nu har jag bråkat med honom varje dag i en vecka, är det bara jag hur ska vi lösa det eller det kan 

ibland […] bara för att prata med kollegorna, han jag klarar inte av honom just nu, […] och det blir 

inte bra för han, det blir inte bra för mig och det blir inte bra för honom så kan jag förvarna er nu så 

kan jag styra över honom på er om det börjar hända saker. För ibland är det det som behövs också 

att det bara är jag och någon annan som inte funkar just nu (Hans). 

Anna tar även hon upp att om hon känner att hon inte kan vara pedagogisk i sin roll att hon ber 

sina kollegor ta över och berätta varför hon blev arg så hon kan lugna ner sig.  

för ibland så har det hänt så mycket så jag blir arg alltså att jag har riktigt visat att det här är helt fel 

och helt förkastligt det ni har gjort och att jag kanske måste gå ifrån för gör jag det ännu mer då 

börjar det bli då kan jag inte va pedagogisk i min roll mot barnen och då jag tar en kollega till hjälp 

såhär vet du nu har jag varit så arg jag vill att du ska gå och förklara eller berätta varför jag blev och 

sen kan jag komma så det gäller att hela tiden se att det får inte bli för mycket jag får absolut inte gå 

över styr (Anna). 

4.2. Pedagogernas tankar kring förhållningssätt i konflikter 

4.2.1. Grundsyn och relationer 

I jämförelse mellan de olika intervjuerna så kan man se att alla deltagare delar samma grundsyn 

på vad konflikthantering handlar om. Samtliga tar upp värdegrunden som en utgångspunkt och 

menar att konflikter främst handlar om relationella mål. Anna tar upp att när man är så många 

barn och vuxna på samma yta så måste man hitta ett sätt som gör att verksamheten fungerar.  

Hos oss är vi 21 barn och tre vuxna och vi måste ha en ganska väloljat maskineri för att alla ska 

kunna samsas om alla rum och alla platser och alla ställen så det finns vissa regler och rutiner alla 

måste följa, sen får man absolut gå utanför det här men inte så mycket så det påverkar negativt. 

(Anna) 

En annan sak som tas upp är relationen man som medlare har till barnen. Erika menar att det är 

viktigt att ha bakgrundsfakta om varför barn agerar som de gör och säger ”kan man ingen 

förförståelse så ska man gå in med största möjliga ödmjukhet”(Erika). Något som Anna nämner 

är att eftersom hon känner barnen så kan hon ändra sitt förhållningssätt utifrån vilka barnen i 
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konflikten är då hon menar att olika barn behöver öva på olika saker i konflikterna. Hon säger 

också att barnen känner henne och vet att hon bara är där för att hjälpa så därför anser hon att 

relationen till barnen är viktig då det är viktigt att visa att man vill väl. Anna anser också att 

man ska tro gott om alla och att inget barn vill någon annan illa och menar också att vissa barn 

är fullt medvetna om vad de gör, säger och hur de säger det. Samtidigt så tycker Stefan att det 

är viktigt att man i sitt ledarskap är tydlig och ger som exempel att dem har bestämt att man 

inte får slåss i deras verksamhet och att man som ledare tydligt visar det. 

4.2.2. Reflektioner kring konflikters uppkomst  

Just det här med barns medvetenhet är något som fyra av deltagarna reflekterar över. Erika 

menar att hon förhåller sig olika till konflikten ifall den är medveten eller inte. Hans menar att 

han markerar tydligt att beteendet inte är acceptabelt ifall konflikterna som uppstår är medvetna.   

kommer det att om de faktiskt rent är taskiga och retas […] då måste man som markera tycker jag 

att man ska markera att det här är inte okej så här får ni inte göra, ni får inte retas det är inte okej, du 

får inte puttas och framförallt som det är några som tycker det är kul om vi fyra springer och retar 

henne hela tiden (Hans). 

Fyra av deltagarna tar upp att de reflekterar kring varför ett barn ofta hamnar i stora eller 

likadana konflikter vid flera tillfällen. Hans nämner att han brukar fundera kring vad som 

behöver ändras för att det ska bli bättre och säger ”för det är ju inte sällsynt att händer det 

någonting en period så är det någonting som ligger bakom” (Hans). Jonas tar även han upp det 

här och säger att ”det är ens skyldighet att börja reflektera över varför det blir så här, vad är det 

i miljön som gör att det här barnet hamnar i den här konflikten och hur kan jag stödja det här 

barnet på bästa sätt” (Jonas). Även Stefan tar upp miljöns betydelse för upprepade konflikter 

och menar att det är viktigt att titta på hur barnet trivs i verksamheten. Två av deltagarna tar 

även upp att det är bra med återkoppling till föräldrar i dessa större konflikter. Erika menar att 

konflikter kan ligga kvar hos barnet längre stunder och att det då kan komma upp senare på 

kvällen och då är det viktigt för föräldrarna att ha vetskapen om vad som har hänt. Det här med 

att barnen kommer ihåg konflikter längre perioder är även något som Elsa tar upp. Hon menar 

att det är viktigt att återkoppla med barnen efter en konflikt är avklarad då de kan verka nöjda 

men säger även att barn i själva verket kan vara långsinta och ha svårt att dela.  

Tre av pedagogerna funderar även kring sin egen roll i konflikterna. Anna menar att hon kan 

ha gått in för snabbt i en konflikt eller blivit arg och att det då är viktigt att hon ber om ursäkt 

och ser sin egen del i varför det blev som det blev. Hans menar däremot att det ibland sker 

missförstånd och att det då är viktigt att inte göra konflikter där en konflikt inte finns. Stefan 

påpekar att han själv kan vara med och starta konflikten genom att stå upp för ett barn som inte 

står upp för sig själv och ofta blir uteslutet. Stefan nämner även att han inte är rädd för konflikter 

och anser att ”vi har alla rätt att uttrycka våra åsikter och det har barnen också”(Stefan). 

Erika säger att hon reflekterar även under själva haneringen av konflikten. Hon menar att de 

tittar efter tecken på hur barnen tar hanteringen, om de känner sig nöjda och därefter återkopplar 

dem med barnen efteråt.  

Fem av deltagarna nämner också att man som konflikthanterare vid konflikter, speciellt större, 

sätter sig ner och pratar med de inblandade och förklarar vad man som pedagog menade. Här 



 

19 
 

är återkoppling en stor del. Erika säger att efter en avklarad konflikt så bör man kolla av så att 

de inblandade fortfarande känner sig nöjda eller om de faktiskt förstod vad som hände. Anna 

lyfter fram att det är viktigt att se till helheten, att barnen ofta har en reaktion på det som har 

hänt och att det är något man måste tänka på. 

4.2.3. Olika faktorers påverkan på förhållningssättet  

Två tar även upp att åldern på barnen har betydelse för hur de hanterar konflikter. Jonas menar 

att åldern har betydelse för när han ska gå in i en konflikt då de minsta barnen kanske inte har 

språket och kan behöva stöd. Han menar också att han i hanteringen av konflikter arbetar mer 

med känslomässig återkoppling med de yngre barnen och att det med äldre barn handlar om att 

lägga det på rätt nivå. Stefan menar att man kan vara mer tydlig med en femåring och där även 

förklara när en gräns har passerats. Stefan säger att han brukar tänka en gång sträng, fem gånger 

kärlek och menar att om man har det som förhållningssätt så ger det stränga effekt för barnen 

vet att man är sjyst annars.  

Samtliga av deltagarna säger att de förhåller sig olika till olika konflikter. Både Anna och Elsa 

tar upp konflikter som har uppstått ur olyckor. Anna nämner att det ibland sker olyckor om ett 

barn har byggt något på ett illa valt ställe och så har någon annan råkat välta det och då får hon 

förklara att det har att göra med platsen bygget är gjort på och frågar om inte barnet kan bygga 

på ett annat ställe. Elsa tar upp olyckor där ett barn kanske har kissat eller bajsat på sig och 

andra barn skrattar åt det, att man då måste markera att olyckor kan hända vem som helst och 

att det aldrig är okej att skratta åt någon. Elsa nämner också att det är viktigt att kroppsspråket 

är detsamma som det man säger.  

Eller också om det är någon som puttas eller sådana saker att det kan vara en sådan konflikt så hålla 

barnet lite så här nära och säga att så får man inte göra och då kan man liksom inte se jätteglad ut 

för barn läser ju av en också och förstår på när det inte är okej och när det är okej och visar också 

vad som är okej och inte okej (Elsa).   

4.3. Konflikternas effekter 

4.3.1. Lärande 

Alla inblandade är överens om att konflikter är lärorika däremot verkar det vara skilda åsikter 

på vad barnen faktiskt lär sig i konflikter. Hans menar att ” det är inte nödvändigtvis att man 

gör det till en lärandesituation beroende på hur det ser ut i övrigt men förhoppningsvis så lär de 

sig någonting varje gång” (Hans). Jonas slår fast vid att man verkligen ska ta tillvara på 

konfliktsituationerna då dem är väldigt lärande och Stefan menar att konflikter är lärande för 

alla inblandade, inte bara barnen. Stefan menar här att man som pedagog lär sig om sig själv 

och sitt förhållningssätt men även hur man reagerar i situationer. Stefan tar även upp att man 

lär sig om miljön och dess betydelse för konflikterna. Han menar att det ibland kan vara så 

enkelt som att det är en möbel som måste flyttas för att en konflikt ska lösas.  

4.3.2. Sociala samspelet 

Något som alla nämner är att man i konflikter lär sig om mänskliga relationer. Stefan menar att 

det är relationsträning som görs mest i förskolan. Jonas nämner att det handlar om en förankring 

av människosyn, att man måste se till den enskilda individen. Hans tar upp att barnen i 
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konflikter lär sig hur man är mot varandra och att man kan ha olika syn på saker, att man kan 

se på samma situation på olika sätt. Anna säger att mycket handlar om hur man är mot varandra, 

mot saker och djur och natur. Hon menar att man lär sig om livet och om respekt mot varandra 

i konflikter. Erika tar upp att man i konflikter kan få en förståelse för varandra och att man kan 

uppfatta saker på olika sätt men även att vi kan vara förebilder åt varandra. Hon nämner också 

att man kan få en förståelse för att vi har olika förutsättningar såsom ålder, mognad och 

bakgrund. Erika nämner också att mycket handlar om turtagande och impulskontroll genom att 

låta varandra prata till punkt. Elsa påpekar att barnen inte bara lär sig hur man är mot varandra 

utan även att kunna argumentera för sin sak.  

Att ibland behöva dela upp barngruppen när man samtalar med dem är något som Anna berättar 

om. Hon menar att för att kunna ta upp vissa saker på rätt nivå kan man behöva dela upp barnen 

för de äldre barnen kan hamna i konflikter som de yngre inte har en aning om.  

Och det första steget är nog nästan […] man kanske inte ser jag hör det inte utan det är barnen som 

kommer och berättar för mig att någonting händer och då kan det oftast vara att man kanske tar det 

i helgrupp först och blir inte det bättre då måste jag ju gå in specifikt till det barnet eller de barnen 

det handlar om varför är det bara ni hela tiden som hamnar i de här konflikterna och diskussionerna 

med varandra och att då rör ju inte det hela barngruppen , eftersom man jobbar med olika åldrar så 

är ju dem helt oförstående mot.. vadå bråka? Vad är det för någonting? (Anna) 

Elsa nämner att barnen förstår konsekvenserna av det som händer ju äldre dem blir, varför det 

blev som det blev och varför man behöver be om ursäkt. Hon säger också att det är viktigt att 

barnen förstår varför dem ber om ursäkt och att man måste förklara innebörden av förlåtelse för 

barnen. 

4.3.3. Förhållningssättets effekt i barngruppen  

Något som togs upp under intervjuerna är om pedagogerna anser att deras förhållningssätt på 

något sätt påverkar utgången av konflikten. Jonas säger att ”det är ju mitt ansvar att en konflikt 

får en positiv effekt” (Jonas) och lägger fram att det handlar om hur man väljer att hantera en 

konflikt och hur man som pedagog har skött sig. Han nämner däremot för att det ska bli en bra 

effekt så måste det läggas på rätt nivå för barnen. Stefan säger att ”förhållningssätt påverkar ju 

hela mitt arbete, hur allt sker och hur allt blir” (Stefan) och påpekar att ett auktoritärt 

förhållningssätt mer kan hindra en konflikt än att faktiskt lösa den eftersom känslorna 

fortfarande kan finnas kvar. Själv anser Stefan att han har en medlande part där han försöker 

hitta lösningar och visa på att känslor är okej. Något annat han lyfter fram som viktigt är synen 

på andra människor och den påverkan den får i möte med andra människor. Stefan säger att om 

han har fördomar på något sätt så kan det synas i hans hantering av konflikten och att man 

därför hela tiden måste utmana sättet man ser på människor. Erika tar upp barnsynen och menar 

att den är viktig i hanteringen av konflikter. Hon menar att grundvärderingen måste vara att 

barn gör så gott dem kan annars kan det ge en effekt på barnen genom att dem kanske inte 

lyssnar. Erika menar att barn måste få våga prova för annars sker ingen utveckling. Anna tar 

istället upp problemet med att barn kan tolka det vi säger olika och därför är det viktigt att gå 

tillbaka och förklara och se till att dem förstod.  
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4.4. Analys 
Utifrån resultatet kan man se många likheter och skillnader i deltagarnas svar och dessa kan 

man kategorisera i olika teman. Det nämns mycket om ledarskap och ansvar, känslor, reflektion 

och lärande men även relationer och etik lyfts fram.  

Pedagogens ansvar i konflikter är något som genomsyrar alla intervjuer. Det går tydligt att se 

deltagarnas medvetna tankar och strategier. Just ansvaret är något som tydligt syns även i det 

som Johansson (2007) skriver om att grunden för konflikthantering sker redan som barn. 

Majoriteten av deltagarna i denna studie tar detta ansvar på allvar och de menar att konflikter 

handlar om att ge barnen verktyg att klara av att hantera konflikter själva. Detta går hand i hand 

med det Utas Carlsson (1999) nämner om att det är viktigt att ge barnen vetskapen om att de 

har ett val i hur de ska hantera konflikter.  

En stor del i ansvaret som konflikthanterare är ledarskapet och det lyfts upp av nästan alla 

deltagare. Det verkar som att deltagarnas syn på ledarskap i konflikthantering handlar om att 

föra en dialog med barnen om vad som hände och varför det hände. Däremot lyfts det också 

fram att ledarskap även handlar om att markera när det sker saker som inte anses acceptabelt 

såsom kränkningar, fysiskt våld och uteslutningar. Detta går att koppla med det Landin och 

Hellström (2001) lyfter fram att det är lättare att hantera konflikter när man känner balans och 

är trygg i sig själv. De menar att det handlar om att våga stå för det man tror på och gripa in när 

man känner att någonting sker som inte är acceptabelt. 

Utifrån mitt resultat så tycks kränkningar och konflikter gå in i varandra enligt både deltagarna 

och litteraturen. Öhman (2008) menar att barn värderar varandra olika och därför sker 

kränkningar. Vissa av deltagarna i denna studie menar att kränkningar sker när det är medvetna 

uteslutningar, nedvärderingar, retning och mobbing. Öhman påpekar också att det är viktigt att 

man i sin verksamhet tar avstånd ifrån kränkningar vilket man kan se att deltagarna gör.  

Johansson (2005) lyfter fram tre olika barnsyner som hon anser påverkar hur vuxna bemöter 

barnen. Deltagarna i denna studie kan man se att alla har synen som Johansson kallar barn som 

medmänniskor där barnen är en egen individ med önskningar, behov och en förmåga att förstå 

sin omvärld. Även Ekstam (2004) nämner människosynen som menar att den synen vi har 

påverkar vilka insatser vi väljer att göra. Vissa av deltagarna nämner att de väljer om det ska ta 

någons parti baserat på om barnet står upp för sig själv eller blir utesluten. Detta sätt att välja 

baseras på deras syn på det barnet.  

Deltagarna i studien visar på flera ställen hur de bland annat reflekterar kring hur de hanterar 

olika konflikter, varför konflikter uppstår och hur deras förhållningssätt påverkar utgången av 

konflikterna. Detta visar på att pedagogerna har en medveten reflektion kring konflikter och 

konflikthantering. Både Ekstam (2004) och Hakvoort och Friberg (2011) tar upp vikten av att 

medlare reflekterar över sitt förhållningssätt och sin syn på konflikter. Till viss del kan man se 

i deltagarnas tankegångar att de har en medveten tanke bakom det dem gör men samtidigt låter 

det som vissa delar i hanteringen går på rutin och känslor. Flera av pedagogerna berättar att 

deras känslor ibland tar överstyr bland annat av att något har hänt i konflikten som pedagogen 

anser vara helt förbjudet eller att dagsformen ibland påverkar humöret. Man ser ändå att vissa 
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deltagare har fullt medvetna strategier och det kopplas ihop med hur man ser på konflikter. Alla 

deltagare verkar också ha åsikten att konflikter är lärande och det återspeglar deras 

förhållningssätt då det påverkar hur de väljer att hantera konflikterna när de uppstår. 

Exempelvis menar majoriteten att det är viktigt att vara opartisk i en konflikt så länge inte 

kränkningar eller uteslutningar förekommer. Kimber (1993) menar att det är av vikt att vara 

neutral i konflikthantering samt att ställa frågor. Många av deltagarna nämner, som sagt, att det 

är viktigt att låta alla parter få berätta sin sida av det som hände utan att bli avbrutna. 

En annan del som deltagarna reflekterar kring är varför konflikterna uppstår. Flera av deltagarna 

menar att de reflekterar över vad i barnens liv som gör att konflikter uppstår eller om det är 

något i miljön på förskolan som är orsaken. Deltagarna nämner att denna reflektion avgör hur 

de väljer att hantera konflikter. De menar att konflikterna kan vara både medvetna och 

omedvetna. Bergem (2000) och Öhman (2008) tar båda upp etikens plats i verksamheten. 

Bergem menar att verksamheten blir etisk på grund av alla de åsikter och relationer som finns 

i den. Öhman lyfter fram att barn och vuxna lever ut etik olika. Medan vuxna reflekterar över 

etiken så lever barn ut den i nuet. Några av deltagarna menar att man ibland måste förklara 

konsekvenserna för barnen efter att en konflikt är avklarad.  

Det finns många olika effekter av konflikter, något som några av deltagarna i min studie 

nämner. De menar att valet av förhållningssätt kan påverka hur utgången av konflikten blir. I 

resultatet har vi sett att det finns olika val för hur deltagarna väljer att hantera konflikten, 

bland annat dagsform och tidigare relationer till de inblandade. Det är även av vikt att se vad 

ens valda förhållningssätt kommer sätta för spår i barnen efter att en konflikt är avklarad. 

Många av deltagarna nämner att det är viktigt att barnen känner sig nöjda när de går därifrån, 

att pedagogerna känner att barnen har förstått lösningen. Pickering (2000) nämner att en 

konflikts effekter kan bli både positiva eller negativa och att det helt beror på hur konflikten 

har hanterats. Detta lägger också ett stort ansvar på pedagogerna som medlare så att barnen 

får en positiv uppfattning kring konflikter och för att barnen ska få de verktyg som deltagarna 

trycker på är viktiga.  

En aspekt som litteraturen nämner mer än deltagarna är kopplingen till känslor. Öhman (2008) 

menar att återkoppling till känslor gör det lättare att hantera konflikter då barn vill göra rätt för 

sig. Känslor går även att koppla ihop med basbehoven som Utas Carlsson (2001) lyfter upp i 

Human needs theory. Det är när dessa basbehov inte blir tillfredsställda som känslor dyker upp 

som påverkar vårt beteende. Jonas var en av dem som berättar att han arbetar med just 

känsloåterkoppling. Samtidigt går Human needs theory att koppla med tankar om varför 

konflikter dyker upp då vissa av deltagarna brukar reflektera över varför barn hamnar i 

konflikter och nämner att de brukar titta på barnens omgivning och rutiner. När det kommer till 

sitt eget förhållningssätt så är detta med barns medvetenhet något som tas i åtanke hos 

majoriteten av deltagarna. Det finns en grundsyn i att barn inte vill andra illa och att konflikter 

oftast bara handlar om att åsikter går isär. Mycket i deltagarnas strategier går ut på att få parterna 

i en konflikt att inse att konflikter kan ses ur olika perspektiv samtidigt som barnen ska få 

kunskaper om just värdegrunden, hur man är mot varandra och att man visar varandra respekt. 

Stefan var en av dem som menar att alla har rätt till åsikter och samtidigt blir det då väldigt 
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många åsikter på en och samma plats i en verksamhet och det är omöjligt att konflikter inte 

kommer uppstå.  

Majoriteten av deltagarna ansåg att konflikterna i deras verksamhet främst handlar om leksaker 

eller kompiskonflikter. Johansson (1999) lyfter fram i sin avhandling att barn känner sig ha rätt 

till föremål och att det oftast handlar om vem som hade vad först. Detta går helt i enlighet med 

vad deltagarna beskriver.  

Vikten av att ha en relation till de inblandade i en konflikt är något som Thornberg (2007) 

nämner och som även framgår i studiens resultat. Både Erika och Anna tar upp att de känner att 

det är lättare att hantera en konflikt där de känner de inblandade då det redan innan finns en 

tillit till varandra samt att man kan ändra sitt förhållningssätt utifrån vilka barn som är 

inblandade. Samtidigt framkommer det i resultatet att det kan tyckas vara svårt att förhålla sig 

neutral, som Kimber (1993) anser att man som medlare bör vara. Vissa av deltagarna nämner 

att de ibland väljer att vara partiska i vissa konflikter där de anser att ett barn blir uteslutet eller 

inte står upp för sig själv. Kimber nämner däremot också att det är viktigt att använda sig av 

tidigare kunskaper och relationen man som medlare har till de inblandade är en tidigare kunskap 

och bör därför användas.  

Vissa av deltagarna i studien har åsikten att en konflikt är lärande först när de gör den till en 

lärandesituation. Det går att göra en tolkning om att deltagarna inte anser att barnen kan lära 

själva utan att de måste ha någon som kan göra situationen lärande. Detta går att koppla med 

Vygotskijs närmaste utvecklingszon som Säljö (2000) nämner. Den handlar om skillnaden 

mellan vad en person klarar av att göra själv och vad den klarar av att göra med hjälp av andra. 

Deltagarna anser att det är de kunskaper som de förmedlar som gör konflikten lärande. Andra 

deltagare ansåg att konflikter alltid är lärande men att det är på olika plan. Till viss del kan det 

handla om att ta till sig nya förmågor och kunskaper som gör att barnen kommer kunna hantera 

konflikter själva i framtiden men det handlar även om det sociala samspelet. Alla deltagare 

nämnde någon gång under intervjuerna konflikternas påverkan på det sociala samspelet. Det är 

i konflikthantering som barnen lär sig hur man är mot varandra. Många av deltagarna nämner 

också att det är viktigt att barnen lär sig visa respekt mot sina medmänniskor genom att låta 

dem prata till punkt och inte avbryta. Det sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) nämner 

handlar om att människan lär sig i samspel med andra. Detta går att koppla till konflikter och 

konflikthantering då konflikter omöjligt kan uppstå med bara en part. Konflikter sker alltid i ett 

samband med andra personer och då blir även lärandet en del av en gemenskap där man lär av 

varandra. Den närmsta utvecklingszonen som Säljö tar upp handlar om att Vygotskij ansåg att 

det finns en skillnad i vad man lär sig på egen hand och vad man lär sig av andra mer kompetenta 

personer i ens närhet.  
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5. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger tänker kring förhållningssätt i 

konflikter i barngruppen. Slutsatsen jag kan dra är att pedagogerna uttrycker en medveten 

reflektion kring hur de hanterar konflikter, varför konflikter uppstår och hur de kan finnas som 

stöd i konflikthantering. Resultatet visar också att alla deltagarna anser att konflikter är lärande 

på olika plan. Dels är konflikter lärande genom det sociala samspelet, men även erfarenheter 

om känslor och värdegrunden nämns. Deltagarna visar även att de reflekterar över vilken effekt 

deras förhållningssätt får i konflikten och där framkommer det att en neutral medlande part är 

att föredra än ett auktoritärt förhållningssätt.  

Det ligger något väldigt intressant i det faktum att ingen av deltagarna har fått någon 

vidareutveckling inom konflikthantering då alla är överens om att det är ett väldigt viktigt ämne. 

Det går att fundera kring om det handlar om att förskolorna och cheferna där anser att den 

vidareutvecklingen inte är lika viktig som andra kunskaper inom förskolan eller om det handlar 

om att pedagogerna redan anser sig ha den kunskap de känner att de behöver. Samtidigt går det 

att koppla detta med det faktum att vissa av förskolorna faktiskt erbjuder stöd i 

konflikthantering i form av föreläsningar och specialpedagoger i fall pedagogerna känner att de 

vill ha det. Kan det vara så att konflikthantering är något som redan finns i ens personlighet 

eller är det något som faktiskt måste tränas upp? Många av deltagarna nämner ändå arbetslagets 

betydelse för att få reflektera över konfliktsituationer som uppstår. Johansson (2007) menar att 

grunden för konflikthantering är något som läggs redan som barn men betyder det att en vuxen 

då inte kan lära sig mer. Lägger inte det ett extremt stort ansvar på oss pedagoger för barnens 

framtida konflikthantering och attityd mot konflikter överlag? Szklarski (2007) visar vikten av 

att barn får en positiv upplevelse då majoriteten av barnen i hans studie endast kände negativa 

känslor när det kom till konflikter. Personligen tycker jag att det verkar ligga på pedagogens 

ansvar att barnens erfarenheter av konflikter blir positiva och en naturlig del i deras vardag så 

att de i framtiden kan hantera de konflikter som kommer att uppstå. 

Att hela tiden vara medveten om det man gör är det tydligaste förhållningssättet som går att se 

hos deltagarna i denna studie. Även om vissa av deltagarna visar på exakta strategier på hur de 

arbetar så handlar majoriteten av förhållningssätten mycket om bemötande, förklaringar och att 

alla inblandande ska känna sig nöjda i slutet. Wahlström (1996) påpekar att man som medlare 

kan sätta upp regler för hur processen ska gå till så att ingen avbryter den andra och att man 

försöker lösa situationen. För mig känns det viktigt att hanteringen av konflikten inte går på 

automatik. Det känns viktigt att man som medlare är medveten om hur man hanterar konflikter 

för att utgången ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. Att sätta upp regler för hur 

hanteringen ska gå till kanske inte alltid kommer fungera då alla konfliktsituationer är 

annorlunda, därför kan det vara av vikt att ha egna riktlinjer istället för regler. Riktlinjerna kan 

handla om att låta alla inblandade få berätta sin del och att en lösning ska ske gemensamt. 

Deltagarna lyfter också fram en önskan om att barnen ska lösa konflikterna själva. Johansson 

(2007) menar att det inte är medlarens jobb att lösa konflikten men att man bör ansvara för 

klimatet. Min erfarenhet i konflikter bland yngre barn är att det ibland kan vara svårt att inte 

lösa konflikterna åt dem. I konflikter där barnen är oense om leksaker så kan det ibland vara så 

enkelt som att ta fram en till leksak så är det löst eller fråga om det är okej att det ena barnet 
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leker med leksaken först en stund och sen får det andra barnet leka med det en stund. Detta är 

lösningar som jag sett är väldigt vanliga i förskolans värld. Jag tror inte att det är så enkelt som 

att man som medlare aldrig ska lösa konflikter. Speciellt bland de allra minsta kan det vara svårt 

att låta dem lösa det själva men det handlar om tid och tålamod. Lärandet i konflikter sker över 

tid och barnen kan inte ta till sig all kunskap och alla erfarenheter på en gång.   

Etikens plats i konflikter är av stor betydelse. Alla beslut en människa tar baseras på de 

värderingar och erfarenheter dem har. Ekstam (2004) påpekar att den grundsyn vi har påverkar 

våra handlingar. Ekstam menar också att man i medlarrollen ibland måste ta tag i saker som 

man inte känner sig helt bekväm i men att det då är nödvändigt att visa sitt medkännande. 

Bergem (2000) påpekar att verksamheten i förskolan är en väldigt etisk grundad plats på grund 

av alla de åsikter som finns i den. Öhman (2008) nämner att barn lever ut sin etik i nuet medan 

vuxna reflekterar över sin etik. Skulle hanteringen av konflikter bli lättare om man som medlare 

går in med tanken att alla har en bakgrund, åsikter och värderingar som besluten i konflikten 

baseras på, så även hos barnen? Deltagarna i denna studie nämner inte etikens del ordagrant 

men om man läser mellan raderna kan man se att de ändå reflekterar över varför barn hamnar i 

konflikten och att olika perspektiv finns och att dessa måste tas hänsyn till. Konflikter kommer 

alltid finnas, det ska de få göra. Det är bara vi som pedagoger som kan bestämma vilken verkan 

det ska få i verksamheten och det verkar deltagarna reflekterat över. Något som alla deltagare 

är överens om är i alla fall att konflikter är ett väldigt viktigt ämne. Detta håller jag fullständigt 

med om. Konflikter sker som sagt dagligen i förskolan och det känns viktigt att ta dem på allvar. 

Relationernas påverkan på konflikter är något som både Öhman (2008) och Thornberg (2007)  

tar upp. Öhman menar att det är av vikt att ha kunskap om hur relationer fungerar medan 

Thornberg lyfter fram att tillit, närhet, empati, välvillighet och omsorg är viktiga delar i 

hanteringen av konflikter. Flera av deltagarna lyfter fram relationernas del i konflikter. Min 

erfarenhet som vikarie, både långtid och korttid, är att hanteringen av konflikter blir lättare när 

man har en relation till de inblandade. Barnen verkar se en person som vill hjälpa till men jag 

tror inte att så alltid är fallet. Barnens relation till de vuxna kan även försvåra arbetet med 

konflikthantering ifall barnet inte känner den där tilliten på grund av hur pedagogen tidigare 

valt att hantera konflikter. Om barnet redan innan anser att pedagoger har en förutfattad mening 

om barnet som person eller om situationen så kommer inte hanteringen av konflikten bli bra. 

Detta är även något som vissa av deltagarna belyser.  

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) har en del som belyser förskollärarens ansvar i 

konflikter men utöver den delen kan man även hitta delar i värdegrunden som stämmer väl 

överens med konflikthantering. Främst handlar det om det lärande som kan komma ur 

konflikter. Värdegrunden handlar i stora drag om hur man ska bemöta varandra, att man förstår 

och respekterar rättigheter och skyldigheter. Lärandet i konflikterna som lyfts fram av 

deltagarna handlar om att barnen ska förstå att saker kan ses ur olika perspektiv. Det handlar 

även om att man bemöter varandra med respekt, låter varandra prata till punkt och att det är 

okej att ha olika åsikter. Det är inte alltid det lättaste att arbeta med dessa delar med barn men 

jag anser att det handlar om att ha detta förhållningssätt inte bara i konflikter utan låta det 

genomsyra hela verksamheten. Under hela livets gång så kommer man att möta en stor del olika 

åsikter från olika människor. Det är näst intill omöjligt att gå igenom livet utan att möta andra 
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människor och behöva interagera med dem. Genom konflikthantering ges barnen verktyg för 

att kunna hantera de möten och de olika åsikter som de kommer stöta på i framtiden. I 

värdegrunden lyfts även det etiska förhållningssättet fram som ska ligga till grund för 

verksamheten.  

En del som litteraturen nämner men som inte alls kommer upp i intervjuerna är språkets och 

kommunikationens del i konflikthantering. Bråten (1998), Nilsson och Waldermarson (2007) 

och Säljö (2000) nämner språket som en viktig del i det sociala samspelet. Som jag tidigare 

nämnt är det sociala samspelet av stor betydelse i konflikthantering. Det enda som kom upp 

som skulle kunna klassas som kommunikation är när Elsa menar att man måste visa med 

kroppsspråket det man säger med ord för att visa sig konsekvent. För mig känns språkets och 

kommunikationens del i konflikter som väldigt centralt och därför blev jag förvånad när det 

inte kom fram något om det i intervjuerna. Som människor kommunicerar vi hela tiden, med 

ord, kropp och uttryck och så även i konflikter. Min åsikt är att alla inblandade måste kunna 

kommunicera för att lösa en konflikt.  

Som jag skrev i inledningen så är konflikter något som uppstår varje dag i förskolans 

verksamhet. Därför anser jag att denna studies syfte och slutsatser är väldigt relevanta för inte 

bara min framtida yrkesroll utan även för andra personer som arbetar eller möter barn i sin 

vardag. Att kunna hantera konflikter samt de känslor och den etiken som ligger bakom på ett 

bra sätt är oerhört viktigt vilket tydligt går att se i studiens olika delar. Det är inte bara 

litteraturen som på olika sätt nämner det, det gör även deltagarna i denna studie. Det är av stor 

vikt att barnen tidigt får kunskaper om att konflikter inte är negativa och att de är fullt 

hanterbara. Smidt (2010) påpekar att det är de rollförebilder vi har som påverkar våra idéer och 

värderingar. Min personliga åsikt är att mycket i rollen som medlare handlar om att se 

personerna bakom konflikten, låta varje barn få berätta sin del till punkt och förstå att konflikter 

alltid sker av en anledning. Detta kan ses som oerhört svårt i en verksamhet med många olika 

relationer och åsikter där de dagliga rutinerna och ramfaktorerna ibland kan sätta mer käppar i 

hjulet än vad dem hjälper. Det blir tydligt i denna studie att en medveten tanke bakom hur man 

väljer att hantera konflikter gör konflikthanteringen lättare när barnen behöver hjälp.   

Denna studie har lagt fokus på pedagogers tankar kring sitt förhållningssätt. Hur det ser ut i 

praktiken är svårt att svara på utifrån denna studie. Det vore däremot intressant att se hur 

konflikthantering ser ut i verkligheten. Jag valde att ställa en fråga om hur konflikterna ser ut i 

deras verksamhet, det var ett sätt att se hur de kopplar konflikter till praktiken. Vad är det 

egentligen dem ser som konflikter? Svaren blev väldigt lika och det handlar mest om 

leksakskonflikter och kompiskonflikter. Det handlade också om att ju äldre barnen blir desto 

mer invecklade blir konflikterna. Ju äldre barnen blir desto mer kan man arbeta med de 

lärandesituationer som uppstår. Känsloåterkoppling är något som lyfts fram att man kan arbeta 

med i alla åldrar. Min erfarenhet är ungefär samma sak. Många av konflikterna i barngruppen 

som jag stött på handlar om leksaker, kompiskonflikter och vilken roll varje barn ska ha i olika 

lekar. Jag har också märkt att konflikterna blir mer komplicerade och mer djupare ju äldre 

barnen blir. 
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Jag anser att konflikter alltid kommer att ske, konflikter bör få ske men det är viktigt att 

människor inte är rädda för dem och att de vågar ta tag i konflikten. Det handlar om att i redan 

tidigt ålder ge människor de verktyg och de erfarenheter de behöver om konflikter för att kunna 

hantera dem själva när de bli äldre. 

5.1. Förslag på fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att forska vidare om är hur barnen hanterar konflikter, hur de 

ser på konflikter och vad dem anser att pedagogerna har för funktion i dem. Det skulle även 

vara intressant att undersöka hur barnen ser på de relationer som finns i förskolan. Vad är en 

relation för dem? Hur skapar de nya relationer? En annan aspekt att forska om, om man ser 

vidare på konflikter, är hur konflikter i arbetslaget påverkar verksamheten.  
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 - följebrev 
Hej! 

Jag heter Sandra Hööst Stenderup och går sista terminen på förskollärarprogrammet på Umeå 

universitet. Jag vill tacka för att du valt att ställa upp på denna intervju som kommer att 

handla om pedagogers förhållningssätt till dolda konflikter.  

Jag kommer under arbetets gång förhålla mig till forskningsrådets etiska riktlinjer. Det 

betyder att all information är konfidentiell och eventuella namn som står i den färdiga 

rapporten kommer vara fiktiva. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande och allt insamlat 

material kommer att förstöras efter godkänt arbete.  

Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter.  

Har ni några frågor är det bara höra av er till antingen mig eller min handledare. 

Mina kontaktuppgifter: 

Sandra Hööst Stenderup 

Telefonnummer 

Mail 

Min handledare: 

Karin Engdahl 

Mail 
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7.2. Bilaga 2 – intervjuguide 
Vad är ditt yrke? 

När tog du din examen? 

Hur många år har du varit verksam inom denna förskola? 

I förskolan sker många konflikter i barngruppen där vi som pedagoger inte har sett hela 

förloppet. 

Vad är en konflikt för dig? 

Hur ser konflikterna ut i er verksamhet? 

Vad innebär konflikthantering för dig? 

Har du något medvetet förhållningssätt i konflikthantering? 

Har ni fått någon vidareutveckling inom konflikthantering? På vilket sätt?  

Hur brukar din reflektion kring en avklarad konflikt se ut?  

Vad är viktigast i hantering av en konflikt?  

Vad är det som påverkar ditt val att gå in i en konflikt? 

Förhåller du dig olika till olika konflikter, hur och varför? 

Ser ni lärandesituationer i konflikthantering, i så fall vilka? För barn?  

Hur påverkar ditt förhållningssätt utgången av konflikterna? 

 

 


