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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares syn på konflikter och konflikthantering samt 

få syn på hur de hanterade och bemötte konflikter som uppstod i verksamheten. Studien var inspirerad 

av en etnografisk studie med kvalitativ ansats där intervju och icke deltagande observationer användes 

för att samla data. Resultaten visade att förskollärarna ansåg att en konflikt uppstår på grund av att fler 

individer har skilda uppfattningar kring samma situation och att konflikter kan ses som lärotillfällen 

om de bemöts på rätt sätt. Genom förebyggande arbete kan barnen utveckla redskap för att själva 

kunna hantera konflikter. Vid en konfliktsituation var medling den metod förskollärarna använde 

vilket gav störst önskvärt resultat. Dock uppstod det situationer där förskollärarna nyttjade andra 

metoder. En slutsats är att förskollärarna behöver utbildning inom konflikthantering för att bättre 

kunna hjälpa barnen att hantera konflikter. 
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Jag vill tacka min verksamhetsförlagda utbildnings handledare som hjälpt mig få kontakt med en av 

förskolorna som deltog i studien. Jag vill tacka min mamma som stöttat mig genom hela processen och 

även hjälpt mig att få kontakt med den andra förskolan som deltog i studien. 

 

Jag vill tacka min handledare Maria Bergman som hjälpt mig med arbetet i denna studie, mina 

klasskamrater och vänner förtjänar även ett tack eftersom de har pushat mig genom hela detta arbete 

och hjälpt mig att tro på mig själv! 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min morfar, Leif Didriksson, som under hela min utbildning sagt hur 

duktig jag varit och hjälpt mig att kämpa lite till när jag velat ge upp. Dessvärre tog han sitt sista 

andetag i samband med denna studies start. Han förtjänar ändå ett tack för att han alltid har trott på 

mig, utan honom hade jag inte varit där jag är idag. 
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Inledning 

Konflikter är en stor del av förskolans vardag, något förskollärare ständigt handskas med. I Läroplan 

för förskolan, Lpfö98, kan vi läsa att arbetslaget ska "stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 

bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra" (Skolverket 

2010, s. 9). Vid konflikter behövs snabbt agerande och beslut bör fattas omgående. För att detta ska 

göras på bästa sätt behöver det finnas erfarenhet och kunskap kring hur agerandet bör ske i dessa 

situtioner för att kunna ta dessa i bruk när det sker konflikt (Orre 2012). Hur detta ska gå till och hur 

dessa situationer ska hanteras är dock något vi inte fått lära oss under vår utbildning. I 

Medlingscentrums pressrelease (Medlingscentrum 2014) kan vi läsa hur bristen på pedagogernas 

kompetens inom konflikthantering leder till oro i klasserna och därför anser jag att detta är något som 

blivande förskollärare bör få utbildning inom. 

 

Jag har tidigare uppmärksammat att jag själv bedömt en förskola som en ’dålig förskola’ på grund av 

att jag ansett att de har haft en dålig konflikthantering, att de helt enkelt inte hanterat konflikter på det 

sätt jag ansett varit önskvärt. I Läroplan för förskolan, Lpfö98, kan vi läsa att förskolan ska sträva 

efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och 

förstå rättigheter och skyldigheter” (Skolverket 2010, s. 9). I och med detta har jag även blivit allt mer 

intresserad kring hur en konflikt löses på bästa sätt, och om det finns någon handlingsplan att ta till vid 

dessa situationer som visar hur en konflikt bör hanteras på bästa sätt för att bland annat ge barn i 

förskolan möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera konflikter. Jag vill med denna studie ta reda på 

hur dessa situationer kan hanteras, hitta metoder och i och med detta själv bli mer förberedd och bära 

med mig kunskaper att ta i bruk när jag kommer ut som nyexaminerad förskollärare.  

Bakgrund 

Konflikter och konflikthantering 

I boken Låt oss tvista igen! visar Palm (2010, s. 19) hur vardagligt det är med konflikter och att det 

trotts detta inte finns någon handlingsplan att bruka vid dessa situationer. Hakvoort och Fridberg 

(2012, s. 21) visar att det är dåligt med utbildning inom området och enligt en studie Lärarförbundet 

gjort 2005 ska många lärare varit missnöjda med den utbildning som gavs.  

 

För att fortsätta denna studie behöver det först och främst tydliggöras vad en konflikt innebär. Maltén 

(1998, s. 145) beskriver begreppet konflikt som en motsättning eller en sammanstötning. Hakvoort och 

Fridberg (2012, s. 29) beskriver det som en mental kamp mellan två parter med motstridiga idéer. 

Palm (2010, s. 77) menar att konflikter är lärotillfällen, att vi vid en konflikt kan lära oss kring bland 

annat rättigheter värderingar, demokrati och ansvar.  För att det ska bli ett lärotillfälle pekar Maltén 

(1998, s. 146) på vikten vid att våga möta konflikten, han påstår att många i vårt samhälle är rädda för 

konflikten och undviker dessa. Om vi väljer att undvika en konflikt och låta den passera kan den 
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uppstå på nytt och vid detta tillfälle menar Maltén (1998, s. 146) att det kommer bli betydligt svårare 

att hantera konflikten. Beroende på vilken syn en individ har på en konflikt hanteras den olika enligt 

Hakvoort och Fridberg (2012, s. 33). Och Palm (2010, s. 21) påstår att konflikten kommer att bli 

destruktiv eller konstruktiv beroende på hur vi väljer att hanterar den. 

 

Vid hantering av konflikter kan olika strategier nyttjas. Maltén (1998, ss. 175-178) berättar om fyra 

strategier. Defensiva strategier vilket innebär att konflikten döljs och syndabockar som får ta skulden 

utses. Makt- och tvångsstrategier där vinnare och förlorare utses, vid dessa situationer brukas ofta hot 

och straff. Rituella strategier vid denna strategi används handlingsmönster, det kan exempelvis vara 

bestämda sittplatser och sist nämner Maltén (1998, s. 177) samverkansstrategier, dessa strategier 

menar han är de bästa strategierna, vid denna strategi använder individerna problemlösande samtal där 

de förhandlar kring händelsen och medlare kan användas. En medlare är en tredje part som kommer in 

i situationen, är opartisk och hjälper de parter som är osams att genom samtal och diskussion komma 

fram till en lösning som samtliga parter är nöjda med (Maltén 1998, s. 179). Medling menar Hakvoort 

och Fridberg (2012, s. 182, 199) är bra eftersom att parterna får möjlighet lyssna till varandra, skapa 

förståelse kring varandras erfarenheter och kan leda till att parternas inställning förändras och de kan 

tillsammans hitta en lösning passande för samtliga. Ofta är medlaren en vuxen, det kan även vara ett 

annat barn, detta benämner bland annat Palm (2010, s. 33) vid kamratmedling, där en kamrat opartiskt 

går in och vägleder sina vänner genom den konflikt som uppstått. 

 

Hakvoort och Fridberg (2012, s. 34) berättar om två olika lösningar vid konflikter, de traditionella där 

en tredje part kommer in och bestämmer en lösning, detta påstår de ofta används av dem som vill 

undvika konflikter, och är konflikträdda, av de personer vilka endast ser konflikter som något negativt. 

Vidare berättar de om alternativ konfliktlösning, detta liknar den strategi Maltén benämner vid 

samverkansstrategi, målet vid denna lösning är att samtliga parter blir hörda, får sin åsikt sagd och 

hörd samt att det sker kompromisser som slutligen resulterar i en lösning där samtliga parter blir nöjda 

(Hakvoort & Fridberg 2012, s. 34).  

 

Hakvoort och Fridberg (2012, s. 35) visar ett helhetstänk kring konflikthantering, detta helhetstänk 

benämner de vid Cohens konfliktpyramid. Pyramiden är uppdelad i fyra delar, förebygga, hantera, 

hjälpa och stoppa. Längst ner i pyramiden finns förebygga, här används olika typer förebyggande 

arbete i barngrupperna (Hakvoort & Fridberg 2012, s. 36). Efter förebygga kommer hantera i 

pyramiden, vid denna del hanteras konflikten mellan de involverade genom en dialog där 

förhandlingar och kompromisser genomförs (Hakvoort & Fridberg 2012, s. 37). Efter hantera kommer 

delen Hakvoort och Fridberg (2012, s. 37) benämner vid hjälp, här tas en medlare in som får hjälpa 

dem involverade med kommunikationen för att hitta en lösning samtliga parter är nöjda med. Till sist, 

i toppen av pyramiden, kommer den del de benämner vid stopp. Här går förskolläraren in och stoppar 

förbjudet beteende, det vill säga situationer där våld brukas. Våld menar Hakvoort och Fridberg (2012, 

s. 37) är ett beteende vilket blockerar för dialoger där lösning och lärande äger rum.  

 

Viktigt vid konflikthantering är att barnen själva får äga konflikten och att förskollärarna inte kommer 

in och försöker ta över den situation som uppstått (Palm 2010, s. 49). Förskollärarna i verksamheten 

kan komma in och vägleda barnen genom situationen och på så sätt genom kommunikation hjälpa 
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barnen själv att hitta en lösning. Palm (2010, s.78) berättar att förskollärarnas kompetens kring 

kommunikation därför är viktig. Hakvoort och Fridberg (2012, s. 89) uttrycker att den kommunikativa 

kompetensen innebär att förskolläraren är en aktiv lyssnare, kan använda olika sätt att kommunicera, 

har självinsikt och en empatisk förmåga. Hakvoort och Fridberg (2010, s. 98) menar att förskollärarna 

i verksamheten är förebilder för barnen, och att det därför är ännu viktigare att de kan kommunicera 

med samtliga och även att förskollärare visar upp en bra förmåga att kommunicera och lösa konflikter 

mellan varandra.  

Tidigare forskning 

En databassökning har innan studiens start gjorts via begreppen konflikt, demokrati, delaktighet, social 

interaktion samt inta andras perspektiv. Dessa begrepp resulterade i nedanstående vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar vilka nu kommer att presenteras för att sedan vidare studera kring konflikt 

och konflikthantering. 

 

Edling (2012, s. 60) menar att utbildning behövs för att motverka våld, mobbing samt liknande 

situationer. Vidare pekar hon på vikten av utbildning inom området, att utbildning kan leda till att vi 

lär oss se saker från olika perspektiv (Edling 2012, s. 63). Detta kan kopplas till det Vik (2014, s. 2) 

visar kring tidig insats. Hon menar att om vi sätter in tidiga insatser och redan från början ger barnen 

verktygen för att hantera specifika situationer kan detta förebygga för problem som kan tänkas uppstå i 

framtiden (Vik 2014, s. 3).   

 

Kunskaper finns mellan människor och utvecklas genom samspelet (Säljö 2011, s. 68). Säljö (2011, s. 

68) menar att vi kan samordna våra perspektiv och bilda en gemensam tolkning genom att vi 

samspelar med varandra. Enligt Vik (2014, s. 9) ligger ansvaret hos förskollärarna att detta samspel 

fungerar samt existerar mellan barnen. Adderat till det Greve (2009,s. 92) förespråkar kring 

vänskapens betydande roll för barnets trivsel i förskolan, kan detta tolkas vid att förskolläraren är 

ansvarig för att barnen i förskolan skapar relationer och där genom trivs på förskolan. Qvarsell (2011, 

s. 66) pekar på vikten av att barn får vara delaktiga i förskolans vardag. Hon menar att det är viktigt att 

demokrati finns med redan vid de lägre åldrarna och att genom att barn tidigt får utöva inflytande får 

de även ta ett ansvar och lära sig tänka samt arbeta självständigt (Qvarsell 2011, s. 69). I och med 

självständigt arbete kommer ansvar, Karlsson (2009, s. 116) påpekar att barn vilka får ta ansvar för 

sina handlingar leder till att de själva tar tag i sina konflikter och lyfter dessa vilket resulterar i att de 

blir lösta.  

 

Greve (2009, s. 93) visar hur konflikter kan upplevas som svek, illojalitet samt uteslutenhet hos barn. 

Edling (2012, s. 68) följer upp detta genom att hon skriver hur utbildning kan leda till större 

omtänksamhet och större medkänsla kring andras välbefinnande. Detta utvecklar Qvarsell (2011, s. 

70) vidare, hon benämner att när barnen får lösa problemen på sitt sätt ökar risken för att de finner en 

lösning samtliga parter blir nöjda med. Möjligheten för barnen att hjälpa varandra och lyfta konflikten 

finns även i denna situation, detta visar Karlsson (2009, s. 133), hon menar att barnen kan ta sina egna 

kunskaper i bruk för att hjälpa andra att våga lyfta konflikter för att hitta en lösning. Vidare menar 

Karlsson (2009, s. 135) att barnen i förskolan inte alltid klarar av att lösa dessa konflikter själva och 
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där genom ibland kan behöva involvera en förskollärare för att lösa den pågående konflikten. I dessa 

situationer synliggörs hur kommunikation, argumentation samt meningsskapande kan leda till kunskap 

via det pedagogiska samtalet Säljö (2011, ss. 80-81) skriver om. Greve (2009, s. 93) uttrycker att de 

yngre barnen kan behöva handledning vid konfliktsituationer, denna handledning kan tolkas vid den 

tidiga insatsen Vik (2014, s. 8) pekar på, där det är viktigt att förskollärarens förhållningssätt och den 

pedagogik som brukas är i samma nivå som barnet befinner sig vid.  Vidare visar Edling (2012, ss. 72-

73) hur barn vilka fått utbildning kring hur de bör hantera specifika situationer och fått olika verktyg 

att nyttja, agerar som en hjälpande hand när de ser till att andra barn mår bra och hjälper dem lösa 

konflikten det andra barnet befinner sig i på bästa möjliga sätt. Exempel på verktyg som kan nyttjats 

kan vara olika redskap som kan användas för att ge uttryck för exempelvis känslor vilket Qvarsell 

(2011, s. 66) visar. Andra verktyg vilka kan nyttjas i konfliktsituationer är riktlinjer förskollärarna kan 

utgå ifrån. Edling (2012, s. 64) menar att genom att förskollärare vilka får riktlinjer att utgå ifrån vid 

specifika händelser har större risk att förhålla sig lika i situationen. Enligt Säljö (2011, s. 77) är det vi 

lär i en situation beroende av vilket förhållningssätt som tas med in i sammanhanget. Vik (2014, s. 9) 

pekar på detta och menar att det förhållningssätt vi har i relation till barnen påverkar kvalitén i 

pedagogiken och den tidiga insatsen vi kan ge.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på konflikter och konflikthantering samt 

hur de hanterar och bemöter konflikter vilka uppstår i verksamheten. 

 

Studien riktar sig mot konflikter vilka uppstår mellan barn, eftersom detta är centralt i förskolans 

vardag. Studien vill få syn på hur förskollärarna i verksamheten ser på dessa konflikter, vilka metoder 

de anser vara bäst för att lösa dem samt ta reda på hur de går tillväga när dessa situationer väl uppstår. 

 

Frågeställningarna studien utgår från är:  

 Hur ser förskollärarna i verksamheten på konflikter?  

 Vilka metoder använder förskollärarna vid ingripande vid konflikter?   

  Hur agerar förskollärarna i konfliktsituationer?  

Teoretiskt perspektiv 

I denna studie används det sociokulturella perspektivet. Centrala begrepp inom teorin vilka används 

vid analysen är kommunikation, samspel, intellektuell kunskap, medierande redskap, språk, närmaste 

utvecklingszonen, artefakt, högre mentala processer samt interaktion. Nedan presenteras perspektivet 

och samtliga begrepp närmare.  
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Vygotskij var den person som först började skriva kring den kulturhistoriska teorin (Lindqvist 1999, s. 

8). Vidare kommer detta perspektiv benämnas vid det sociokulturella perspektivet vilket Säljö är en 

representant för i Sverige. Utgångspunkten inom det sociokulturella perspektivet är att människan 

handlar inom ramen för olika praktiska och kulturella sammanhang, dessa handlingar sker i samspelet 

med den andre (Säljö 2014, s. 104). Det kulturella sammanhang individen handlar inom är 

förutbestämt utifrån vilken miljö samt kultur denna individ föds in i, detta gör att möjligheterna för 

individens utveckling är begränsade (Smidt 2010, s. 10). Individen lär sig vad som förväntas av denne 

beroende på vilken kultur och den sociala praktiken den lever i och blir där genom till kulturvarelser 

som beter sig efter de förväntningar som finns på individen i den sociala situation denna person möter 

(Säljö 2014, s. 104).   

 

Kommunikation är en av grunderna inom det sociokulturella perspektivet, vid kommunikationen är 

språket ett viktigt redskap (Säljö 2014, s. 86). Språket används för att bland annat hantera 

omgivningen och kommunicera med andra (Vygotskij 1978, s. 25). Kommunikation sker i mötet med 

den andre, där individen samtalar, tar del av och delar erfarenheter (Säljö 2014, s. 104). Utan den 

sociala kommunikationen som sker i samspelet kan individen inte utvecklas, utan detta behövs för att 

det ska ske en utveckling av språket och tanken (Lindqvist 1999, s. 133) samt för att samla kunskap, 

vilket sker i samspelet (Säljö 2011, s. 68). 

 

Vid kommunikation och samspel med den andre används mediering, där vi hanterar och delar våra 

världsliga erfarenheter på olika sätt och vid denna mediering används olika redskap (Säljö 2014, s. 

81). De redskap vilka nyttjas vid mediering kan vara fysiska, exempelvis en sax eller en sten, de kan 

även vara intellektuella, det vill säga kunskaper kring upplevelser samt tidigare erfarenheter av 

liknande situationer (Säljö 2011, s.70).  Det viktigaste medierande redskap är språket, genom språket 

som tal kan en mer specifik benämning och en bättre och större förklaring på det som menas ges, 

något andra medierande redskap inte klarar av att göra (Säljö 2014, ss. 82-83). Med hjälp av språket 

som ett medierande redskap kan individen lära kring sin omgivning samt lösa uppgifter vilka beträffas 

i olika sociala sammanhang (Vygotskij 1978, ss. 25-26). Vid interaktion i dessa sociala sammanhang 

och samspel approprieras den kunskap den andre delar med sig, det vill säga att vi tar del av denna 

kunskap och lägger till den till det vi redan kan (Säljö 2014, s. 119). 

 

 Inom det sociokulturella perspektivet anses utveckling ske i två linjer, det lägre mentala processerna, 

det vill säga minne och tanke, samt det högre mentala processerna, det vill säga de processer som har 

ett socialt ursprung (Smidt 2010, s. 10). Med de lägre mentala processerna påverkas tanken, det vi 

även kan benämna vid det inre talet, och de högre mentala processerna påverkas genom att individen 

deltar i olika sociala sammanhang (Säljö 2014, s. 87). Genom att interagera i sociala sammanhang 

skapas komplexa tankeformer, dessa tankeformer strukturerar sedan vårt handlande och gör att 

strategier för att lösa problem lättare hittas (Säljö 2014, s. 106). Vidare kan detta beskrivas vid att vi 

först deltar i de sociala processerna, i mötet och vid interaktion med våra med människor, och sedan 

om formateras dessa händelser inom individen och läggs till bland dennes kunskaper och tar slutligen 

plats inom individen, i tanken och i minnet (Strandberg 2014, s. 46).  

 



7 

 

Individen utveckling sker i två nivåer det individen klarar själva och det individen klarar med hjälp av 

någon annan (Vygotskij 1978, s. 85). Den närmaste utvecklingszonen är därför ett centralt begrepp 

inom perspektivet vilket motsvarar avståndet mellan dessa två tillstånd (Säljö 2014, s. 120). Vid den 

närmaste utvecklingszonen kommer en mer kompentent in och vägleder den mindre kunnige genom 

situationen, målet är att individen slutligen klarar av att ta sig igenom denna situation själv utan stöd 

av någon annan (Lindqvist 1999, s. 271). Stödet som ges bör inte tas bort för än individen klarar av att 

utföra denna belägenhet självständigt (Smidt 2010, ss. 163-164). Detta kan ses vid en 

byggnadsställning, vid ett bygge används byggnadsställningar för att klara av att utföra ett projekt, om 

denna ställning tas bort innan projektet är klart kommer byggarbetaren mycket troligt att misslyckas. 

På samma sätt kan den närmaste utvecklingszonen ses, om stödet en viss individ får tas bort är 

möjligheten att individen lyckas väldigt liten, men om stödet behålls tills individen utvecklat kunskap 

kring situationen, kommer individen mycket mer troligt att lyckas med samma situation självständigt i 

framtiden (Bråten 1998, s. 96). I dessa situationer är det viktigt att den mer kompetente använder ett 

språk som är anpassat efter de intellektuella redskap den mindre kompetente bär med sig (Säljö 2014, 

s. 123), detta på grund av att dialogen är oerhört viktig inom den närmaste utvecklingszonen, och 

behöver därför vara anpassad för att individen ska ta sig vidare, förstå och utveckla kunskap (Bråten 

1998, s. 23).  

 

Vid den närmaste utvecklingszonen synliggörs exempel på lärande vid interaktion med andra, samt att 

språket är ett verktyg som används vid kommunikation och vägledning (Smidt 2010, ss. 109, 127). 

Talet, vilket är en del av språket, är ett starkt betingat kulturellt redskap som nyttjas, där orden som 

sägs kommer ifrån en specifik kultur (Smidt 2010, s. 10).  Språket är dock inte det enda kulturellt 

betingade redskap som kan nyttjas för att delge information, olika artefakter kan utföra detta. 

Artefakter är föremål vilka innehåller flera generationers kunskaper (Strandberg 2014, s. 103), 

artefakter kan därför nyttjas i situationer för att ta till kunskaper i den sociala praktiken (Säljö 2014, s. 

81).  

 

Tidigare har det nämnts att lärande sker i mötet med den andre, när en interaktion sker och kulturella 

redskap används (Smidt 2010, s. 43), vid denna interaktion samlas erfarenheter kring det som upplevs, 

exempelvis om ett problem beträffas vid interaktionen utvecklas nya hjälpmedel och redskap, till 

exempel intellektuell kunskap vilka sedan kan tas i bruk när liknande situationer förekommer (Säljö 

2014, s. 77). Människan sägs därför ständigt vara i utveckling, det finns alltid situationer vi inte 

bekantat oss med tidigare som vi kan ta till oss kunskap kring, utveckla det och addera detta till våra 

tidigare kunskaper och erfarenheter (Säljö 2014, s. 47).   
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Metod 

Val av metod 

Denna studie inspirerades av en etnografisk studie med kvalitativ ansats, vilket innebar att studiens 

avsikt var att ta reda på en annan människas upplevelse, tankar samt erfarenheter (Kullberg 2004, s. 

11, 68), alla dessa delar uppfylldes däremot inte eftersom att etnografi kräver en längre vistelse ute på 

fältet. Studien använde denna metod eftersom att syftet var att skapa förståelse kring förskollärarnas 

upplevelse kring konflikter och hur de bör hanteras på bästa sätt. 

 

Innan påbörjad forskning och datainsamling är det viktigt att var väl påläst kring området (Kullberg 

2004, ss. 45-46). Kunskaperna från tidigare forskning samt litteratur bör vara internaliserad innan 

datainsamlingens start för att skapa en lyckad studie med mycket ny kunskap (Kullberg 2004, s. 114). 

Därför lästes litteraturen från de ovanstående avsnitten innan datainsamlingen påbörjades. 

Urval och avgränsningar 

Denna studie utfördes på två förskolor. De valda förskolorna var placerade i två olika delar i samma 

kommun. Förskolorna kommer vidare att benämnas vid förskola ett och två. Förskola ett var placerad i 

den del av kommunen som klassas som en fattig del, många antydde att utbildningen var sämre inom 

detta område samt att personalen inte var lika duktiga och erfarna. Förskola två var placerad i den del 

av kommunen som klassats som den rikare delen, där normerna gick kring att de var välutbildad och 

kunnig personal som kunde ge god utbildning.  

 

Dessa två förskolor valdes för att få en ökad trovärdighet, det vill säga för att få ett resultat vilket inte 

var slumpmässigt (Kullberg 2004, s. 73). Eftersom att dessa förskolor var placerade i olika områden 

fick resultatet en större variation och en större helhet kring hur konflikthantering fungerade i 

förskoleverksamheten synliggjordes. Förskolorna valdes med hopp om att få syn på skillnader och fler 

metoder att bruka vid konflikthantering, samt att se om att det fanns likheter i det arbete samtliga 

förskollärare utförde vid de olika förskolorna.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Två förskollärare på respektive förskola intervjuades. Samtliga förskollärare hade flera års erfarenhet 

inom yrket. Förskollärarna kommer vidare benämnas förskollärare ett, två, tre och fyra. Förskollärare 

ett och två motsvarar förskollärarna vilka intervjuades på förskola ett och förskollärare tre och fyra 

motsvarar förskollärarna vilka intervjuades på förskola två. 

 

Vid observationstillfällena vart barnen i verksamheten involverade eftersom att förskollärarnas 

hantering av konflikter vilka uppstod mellan barn var det som observerades. Barnen blev under denna 

studie aldrig nämnda vid namn och fokus vid observationstillfällena låg vid de metoder förskollärarna 

nyttjade för att lösa de konflikter som uppstod samt vad som skedde med dem involverade barnen i 
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efterhand, för att få syn på vad den metod förskolläraren använde gav för resultat. Barnens kön är även 

något vilket inte nämnts utan samtliga barns kön ersattes med begreppet hen i denna studie.   

 

De olika metoder, samt individer vilka har deltagit i studien ledde till att fler infallsvinklar skapades 

och möjligheten att se studiens huvudfråga i fler perspektiv ökades (Johansson & Karlsson 2013, s. 

27). 

Genomförande 

För att få svar på studiens frågor användes intervju samt observation. Intervjuerna bestod av öppna 

frågor vid intervjutillfällena för att ge förskollärarna vilka intervjuades möjlighet att beskriva och 

berätta kring de händelser vilka innan studien eventuellt inte kommit på tanken (Löfdahl, Franzen & 

Hjalmarsson 2014, s. 158). Denna metod användes för att ge förskollärarna möjlighet att med egna ord 

berätta kring sina uppfattningar samt dela händelser vilka kunde tänkas passa in i denna studie 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 127). Strukturen kring intervjuerna var 

halvstrukturerade vilket innebar att det var en friare struktur med öppna frågor där intervjupersonerna 

själva har fick prata fritt kring frågorna (Eriksson Barajas et. al. 2013, s. 128). 

 

Innan intervjutillfällena utfördes noggranna förberedelser. En intervjuguide1 utformades med väl 

planerade och strukturerade frågor, sedan genomfördes en pilotintervju med första utkastet av 

intervjufrågor. Detta gjordes för att sedan analysera resultatet av frågorna och därefter utforma ett 

andra utkast av intervjufrågor vilka var mer utvecklade och bland annat innehöll uppföljningsfrågor 

vilka kom att behöva brukas under de officiella intervjuerna (Löfdahl et. al. 2014, s. 150).  

 

Vid intervjutillfällena var det viktigt att förskollärarna uppmuntrades till att dela sina upplevelser. 

Uppmärksamheten låg vid frågor vilka eventuellt behövts följas upp, även kallat probing, där 

förskollärarna har fick utveckla sin tanke vidare på ett sätt vilket kunde kopplas samman med studien 

(Eriksson Barajas et. al. 2013, ss. 128-129). Detta sågs vid att aktivt lyssna på det förskolläraren 

berättade vid intervjuerna och där genom som forskare vara engagerad i de svar som gavs (Kullberg 

2004, s. 114). Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan i text. Innan 

inspelningen starta vart förskollärare som intervjuades efterfrågad om att ge sitt samtycke till 

inspelning (Kullberg 2004, ss. 121, 123). 

 

I denna studie användes observation som ett komplement till intervjuerna. Observation och intervju är 

två metoder vilka ofta används tillsammans i en etnografisk studie med kvalitativ ansats (Kullberg 

2004, s. 54). Genom att genomföra observationer som komplement till intervjufrågorna vart helheten i 

det förskollärarna sa under intervjuerna synliggjord, det gav även möjlighet att skapa en bättre bild av 

de metoder förskollärarna under intervjutillfällena beskrev med ord (Eriksson Barajas et. al. 2013, s. 

132). 

 

                                                      
1 Se bilaga 2 
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Observationerna var strukturerade observationer, fokusen vilade på den specifika situationen, det vill 

säga förskollärares hantering av konfliktsituationer, vilket innan var förbestämt att studera (Eriksson 

Barajas et. al. 2013, s. 133).  Innan observationstillfällena utformades en observationsguide2 för att väl 

ute på fältet bevara fokus på de situationer vilka studien har var ute efter att få syn på. Under 

observationerna skrevs fältnotiser, det vill säga små minnesanteckningar av händelserna vilka 

observerades ute på fältet. Sedan transkriberades dessa fältnotiser ner till tätabeskrivningar i en 

loggbok. Fältnotiser underlättade till att få med flera händelser eftersom att det var svårt att hinna med 

att skriva allt i detalj (Kullberg 2004, s. 152).  

Databearbetning och analysmetod 

Denna studie använde en innehållsanalys. En innehållsanalys innebar att det insamlade materialet sågs 

över ett flertal gånger, där efter utfördes en kodifiering av innehållet, utifrån detta skapades kategorier 

vilka sedan presenterades i resultatet (Eriksson Barajas et. al. 2013, s. 164). Analysen skedde 

fortlöpande under studiens gång, för att nå bästa önskvärt resultat prövades analysen ett flertal gånger 

innan det slutliga resultatet presenterades i studien (Kullberg 2004, s. 177, 179). Denna metod anses 

fungerar bäst till denna etnografiska studie av kvalitativ ansats eftersom syftet var att synliggöra 

förskollärarnas upplevelser och uppfattningar kring konflikthantering. Materialet arbetades igenom ett 

flertal gånger och detta medförde att det blev enklare att hitta samt synliggöra likheter och koder i 

materialet. Slutligen övergick den fortlöpande analysen till en avslutande analys, som presenterades i 

slutet av studien och motsvarar en fördjupning av de kunskaper vilka bildades under studien (Kullberg 

2004, s. 14). I detta avsnitt synliggjordes forskningsprocessen vilket medförde att en insyn kring vad 

som synliggjordes under studien kommer att ges till dig som läsare (Johansson & Karlsson 2013, s. 

28) 

 

All insamlad data transkriberades i text, vilket innebar att det skrevs ned i text. Observationerna 

gjordes först och främst via fältnotiser, sedan datum skrevs tätabeskrivningar ned i en loggbok för att 

få med hela händelsen (Kullberg 2004, s. 14). Från intervjuerna transkriberades det inspelade ljudet 

ner i text, detta gjordes i talspråksform. Transkriberingen utfördes för att skapa möjlighet till att 

använda intervjuerna kontinuerligt i analysen (Kullberg 2004, s. 121).  

Forskningsetiska överväganden  

Under studien förekom lagar och etiska övervägande att ta hänsyn till. Etikprövnings lagen var en av 

dem, denna lag innebär att individen ska vara skyddad och att forskaren ska visa respekt för 

människans värde vid studien (Vetenskapsrådet 2011, s. 20). Personuppgiftslagen var även en lag som 

fanns i åtanke, denna lag syftade till att skydda individens personuppgifter och att studien inte ska 

kunna kopplas samman med de individer vilka deltagit i studien (Vetenskapsrådet 2011, s. 21). Detta 

undveks genom att studien brukade avidentifiering vid redovisandet av resultat (Vetenskapsrådet 

2011, s. 67), kodnycklar användes för att avidentifiera samt upprätthålla konfidentialitet, vilket innebar 

att inga obehöriga kunde ta del av de uppgifter som kunde kopplats samman med förskolan, dess 

personal samt barnen i verksamheten (Vetenskapsrådet 2011, s. 67).  

                                                      
2 Se bilaga 1 
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Innan datainsamling ute på fältet påbörjades blev de individer vilka var tänkta att medverka i studien 

kontaktade. Ett brev med informerat samtycke skickades ut vilket samtliga fick skriva under3 (Löfdahl 

et. al. 2014, s. 36), i detta samtycke fanns information kring vad forskningen handlade om, vad studien 

ville få syn på samt dess syfte. Eftersom att studien innebar observation i verksamheten vart barnen på 

de olika avdelningarna påverkade av detta, därför lämnades det en vecka innan besöket ut en 

samtyckesblankett4 till samtliga barns föräldrar där det framgick att observationer av förskollärarnas 

metoder vid konflikthantering skulle utföras (Johansson & Karlsson 2013, s. 177). Barnen kunde dock 

inte svara på detta formulär för att ge samtycke, därför fick barnen en muntlig information kring 

studien de fick ge sitt samtycke i form av ja eller nej (Johansson & Karlsson 2013, s. 22). Dock ger 

inte barn alltid sitt samtycke i denna form och det krävdes under observationstillfällena ständig 

uppmärksamhet på barnens agerande, vilket innebar att observationen kunde behöva brytas om ett 

barn hade visat obehag (Löfdahl et. al. 2014, s. 41). 

 

Allt material som samlats in under studien kommer endast behållas till dess att examensarbetet fått 

godkänt och sedan kommer allt att förstöras (Vetenskapsrådet 2011, s. 70), detta för att ingen 

utomstående ska få tag på materialet och kunna bruka det i fel syfte. 

Studiens kvalitet 

Validiteten av de mätinstrument studien använde var god, både intervjuerna samt observationerna 

lyckades synliggöra det syftet var att synliggöra. Att använda icke deltagande observation vart i vissa 

situationer svårt eftersom att barnen ofta ville involvera mig som observatör i sina lekar och ofta gav 

fundersamma blickar när konflikter uppstod och jag inte agerade. För forskningens resultat anser jag 

dock att icke deltagande observationer var det bästa alternativet eftersom att jag genom dessa 

observationer inte kunde påverka studiens resultat utan endast fick observera händelserna. 

 

Denna studie inspirerades av en etnografisk studie med kvalitativ ansats, eftersom att tiden ute på 

fältet varit begränsad vart reliabiliteten inte lika stor vilket den önskat vara. God reliabilitet innebär att 

resultatet kommer att bli densamma vid upprepad mätning (Eriksson Barajas et. al. 2013, s. 103). 

Observationerna vilka gjorts på de olika förskolorna kan vara slumpmässiga och kan därför inte stå för 

att konflikter alltid hanteras på detta sätt vid dessa två förskolor. Viktigt att komma ihåg när du läser 

denna studie är att detta är min tolkning av resultatet och den kan därför tolkas olika beroende på vem 

som gör analysen. 

 

Innan påbörjad studie gjordes pilotintervju med en individ verksam vid annan förskola som inte deltog 

i denna studie. Tack var pilotintervjun ökades validiteten av de slutgiltiga intervju frågor, genom att 

genomföra en pilotintervju gavs tillfälle för att utöka frågorna samt anteckna eventuella 

uppföljningsfrågor vilka behövdes tas till vid några av intervjuerna.  

 

                                                      
3 Se bilaga 4 

4 Se bilaga 3 
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Studien innehöll totalt fyra intervjuer med fyra förskollärare. För att få en större reliabilitet hade fler 

intervjuer kunnat utföras, för att få flera förskollärares åsikter och en större variation kring metoder. 

Dock har detta hört samman med den brist på tid vid examensarbetet vilket jag skrivit kring tidigare. 

Mer tid hade kunna leda till att möjligheten att göra en riktig etnografisk studie med kvalitativ ansats 

hade funnits och i och med detta hade större perspektiv kunnat intas och fler förskollärare hade kunnat 

bli intervjuade samt fler observation hade kunnat utföras. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av studien att presenteras, analysen och resultatet kommer 

introduceras parallellt. Analysen kommer att göras från ett sociokulturellt perspektiv, begreppen vilka 

kommer att nyttjas hittar du i ett tidigare avsnitt kring det teoretiska perspektivet. Resultatet och 

analysen kommer även att kopplas till tidigare forskning samt litteratur kring konflikthantering, även 

dessa delar kan du i denna studie hitta vid ett tidigare avsnitt vilket är benämnt vid bakgrund.  

Vad är en konflikt enligt förskollärarna? 

För att förstå varför förskollärarna i denna studie agerar som de gör vid konflikter behöver deras 

uppfattning kring vad en konflikt är redogöras. Gemensamt för samtliga förskollärare vilka 

intervjuades var att en konflikt innebar att några är oense, när två individer inte är överens eller har 

olika uppfattningar kring en viss situation. Detta stämmer överens med det Maltén (1998, s. 145) samt 

det Hakvoort och Fridberg (2012, s. 29) beskrev kring begreppet konflikt, att det ses som en 

motsättning där två individer har motstridiga idéer. Eftersom att förskollärarna bar med sig samma 

uppfattning kring vad en konflikt är vid intervjutillfällena kan detta ses som kulturellt betingat, genom 

att de arbetar på två förskolor inom samma kommun bar de med sig samma kulturella uppfattning 

kring begreppet konflikt (Säljö 2014, s. 104). En av förskollärarna på förskola ett sa under 

intervjutillfället: ”Jag kan också tycka att en konflikt kan leda till någonting bra, beroende på 

lösningen” (Ur intervju med förskollärare två, 31/3 kl. 13.00). Detta stämmer överens med det Palm 

(2010, s. 21) skrev kring konflikter, att beroende på lösningen kan konflikten bli destruktiv eller 

konstruktiv. Detta var något förskollärarna på förskola två även höll med om under sina intervjuer, de 

uttryckte att beroende på hur vi väljer att möta konflikten kan konflikten få olika konsekvenser. 

Förskollärare fyra sa när vi talade kring medling att ”Det ska ju vara en medlare som verkligen är 

neutral. Så att det inte är en som tar parti på en sida, för då kan det ju leda till mobbing.”(Ur intervju 

med förskollärare fyra, 1/4 kl. 10.00). Troligtvis är detta intellektuell kunskap denna förskollärare bar 

med sig, tidigare erfarenheter hon stött på, antingen under sin utbildning eller under sin tid som 

yrkesverksam (Säljö 2014, s. 77). Erfarenheter kring situationer där en medlare gått in och handlat 

felaktigt, där ena personen lämnat konflikten och känt sig kränkt. 

 

Att en konflikt kan leda till mobbing var något båda förskollärarna på förskola två talade kring, men 

något förskollärarna på förskola ett aldrig nämnde. Detta beror troligtvis på dem erfarenheter de olika 

förskollärarna bar med sig, och hur de delade med sig kring dess erfarenheter. Förskollärare tre 

berättade att på deras avdelning sker mycket muntligt samarbete där de samtalar med varandra kring 
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situationer vilka inträffat och hur de kan arbeta vidare med detta. I dessa situationer använde de 

språket som ett medierande redskap, för att dela sina erfarenheter med varandra (Säljö 2014, ss. 82-

83). Detta berättade förskollärare ett även att de gör på deras förskola, men i deras situation skedde det 

oftare på arbetsplats träffar och inte som vid förskola två i det vardagliga samtalet. Förskollärare två 

utryckte under intervjun ”Man kan lära sig någonting ur en konflikt om den hanteras på rätt sätt” (Ur 

intervju med förskollärare två, 31/3 kl. 13.00). Detta var något samtliga förskollärare gav uttryck för, 

att konflikter kan ses som lärotillfällen vilket även Palm (2010, s. 77) påpekade, förskollärare tre 

berättade att barnen får möjlighet att lära sig att lyssna till varandra, vara lyhörd samt komma med 

lösningar i en konfliktsituation. Allt detta synliggör hur barnen vid kommunikation kan göra konflikter 

till lärotillfällen (Lindqvist 1999, s. 133). Att barnen genom att samspela med sina medmänniskor kan 

kommunicera och utveckla en konflikt till ett lärotillfälle där barnen via språket får möjlighet att 

utveckla och appropriera ny kunskap kring nya situationer och sina vänner (Säljö 2014, s. 119) något 

förskollärare två även nämnde under intervjutillfället, att vid konflikter får barn möjlighet att ta till nya 

kunskaper kring sina vänner, dess tankar och känslor. 

 

Här ovan har det nämnts att konflikter kan vara något negativt. Tidigare nämndes att förskollärarna på 

förskola två ansåg att en konflikt kan leda till mobbing. Något samtliga förskollärare på både förskola 

ett och två gemensamt ansåg var att en konflikt är negativ och behöver stoppas när våld brukas, där ett 

barn eller vuxen kan komma till skada. Hakvoort och Fridberg (2012, s. 37) påpekade att våld kan 

blockera för att en dialog vilket leder till lösning och bör därför stoppas. Mer kring detta kommer tas 

upp i ett senare avsnitt.  

Hantering av konflikter 

I detta avsnitt kommer bland annat de förebyggande arbeten förskollärarna gjorde i verksamheterna att 

tas upp. Det kommer även ta upp metoder förskollärarna använde vid konflikthantering samt 

situationer där barnen i verksamheten hanterade konflikten i första hand. 

Förebyggande arbeten i verksamheterna 

Vid intervjutillfällena beskrev förskollärarna olika förebyggande arbete de gjorde i barngruppen. På 

förskola ett berättade ena förskolläraren att de använde kontaktlekar vilka de arbetade mycket med i 

början av terminen. Detta berättade hon användes för att barnen skulle lära vara nära varandra och 

förstå att det gick bra, hon sa: 

”I början av terminen är det viktigt att jobba med sitt 

förhållningssätt gentemot barnen. Därför har vi jobbat 

mycket med att göra kontakt lekar, där man är väldigt nära. 

Att man måste vara nära för att utföra den här handlingen” 

(Ur intervju med förskollärare ett, 31/3 kl. 10.00) 

Detta kan ses vid den närmaste utvecklingszonen att de mer kompetenta, det vill säga förskollärarna i 

denna situation, lär de mindre kompetenta, det vill säga barnen, att interagera med varandra, att det får 

lära att vara nära varandra genom interaktion i förskoleverksamheten (Smidt 2010, s. 43, 109). 
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På förskola två berättade ena förskolläraren att de hade en kompissol som de arbetade med barnen i 

barngruppen kring. Hon berättade att de arbetade med att lyfta det positiva och inte säga vad man inte 

ska göra, utan hon sa att de istället talade med barnen kring hur de kan göra istället, vad de kan göra 

om en kompis är ledsen och för att undvika exempelvis konflikter. Vid intervjun sa hon ”kompissolen 

fanns här när jag började, men vi aktualiserade den när gruppen blev ny, för den måste ju hela tiden 

uppdateras och utgå ifrån den grupp man har just nu” (Ur intervju med förskollärare tre, 1/4 kl. 09.00). 

Kompissolen kan därför tolkas som en artefakt, ett föremål vilket har funnits genom flera generationer 

av barngrupper, genom denna kompissol har tidigare barns kunskap förts vidare till nästa generation 

vilka sedan fått utveckla denna för att passa in till sig och sin uppfattning kring vad som bör göras för 

att alla ska må bra (Strandberg 2014, s. 103). 

 

Förskollärarna från de olika förskolorna tog i båda dessa situationer ansvarar för att samspelet mellan 

barnen skulle fungera, något Vik (2014, s. 9) påpekade, de gav även en utbildning till barnen kring hur 

de bör hantera vissa situationer och på förskola två beskrev en av förskollärarna att arbetet de utförde 

med barnen avspeglades i verksamheten, att utbildningen som gavs ledde till att barnen utvecklade 

större omtänksamhet, vilket Edling (2012, s. 68) även visade. Förskollärare fyra beskrev hur detta 

syntes bland de små barnen ”Det räcker med att barnen visar STOPP med handen så förstår det andra 

barnet att det kommit för nära eller gjort något fel och slutar oftast då” (Ur intervju med förskollärare 

fyra, 1/4 kl. 10.00). Detta citat visar hur barnen tog till sig och lärde sig kring den utbildning 

förskollärarna gav till barnen kring hur de ska bete sig för att undvika konflikter, att de bör säga stopp 

i tid innan en situation gått till den gräns där ett barn kan uppleva obehag. Vid båda dessa 

förebyggande arbeten de olika förskollärarna beskrev påverkades de högre mentala processerna (Säljö 

2014, s. 106). Vid dessa exempel synliggjordes hur barnen genom att delta i sociala sammanhang, 

exempelvis vid kontaktleken där barnen arbetade med att vara nära varandra i grupp men även vid 

kompissolen där barnen samtalade sig fram och på detta vis fick skapa en gemensam kunskap, ledde 

till att barnen fick skapa tankeformer vilka de sedan kommer att skapa och strukturerar sina handlingar 

efter (Strandberg 2014, s. 46). Vi kan där genom tolka detta vid att förskollärarna gett barnen verktyg 

att ta med in i vardagliga upplevelser, verktyg de kan ta till och bruka vid situationer där de kan stöta 

på konflikter (Edling 2012, ss. 72-73). Förskolorna använde där emot två olika metoder för att 

förebygga, förskola ett arbetade med att förebygga för situationer där närhet leder till att konflikter 

uppstår, där knuffar och liknande kan leda till konflikter medan förskola två arbetade med det inre, 

barnens känslor och talade mycket kring att tänka på varandras välmående. 

 

Vid observationstillfällena på båda förskolorna synliggjordes det att rituella strategier, vilket Maltén 

(1998, s. 177) nämnde, användes vid båda förskolorna. På förskola ett använde de handlingsmönster i 

form av rumsplaceringar de bestämde efter lunchen vilket barn som fick vara i vilket rum. 

”Lunchen är precis uppäten och barnen har samlats i ett rum 

utanför matsalen för att få reda på vilket rum de ska få vara i. 

De har en tavla där de olika rummens namn står och vid tavlan 

finns bilder på alla barnen som går på avdelningen. En av 

förskollärarna går fram till tavla och börjar placera ut bilderna 

på barnen i de olika rummen. Vissa av barnen blir arga och 

försöker övertala förskolläraren att få byta rum men hon säger 

nej och att det redan är bestämt. Några av barnen blir ännu 
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argare och kastar arga blickar till de barn vilka blivit placerade i 

de rum de ville vara i men förskolläraren ignorerar endast deras 

ilska.” (Ur loggbok från förskola ett, 7/4) 

Detta kan tolkas vid att barnen inte fick vara med och påverka kring sin egen vardag, det skedde inget 

samspel mellan förskollärare och barn och det var endast förskollärarna som bestämde (Lindqvist 

1999, s. 133). Utifrån barnens reaktion kan det tolkas vid att de ville vara med och påverka sin egen 

vardag, istället tog förskollärarna makten och valde åt dem vilket ledde till att barnen vart arga och allt 

fler konflikter startades. I denna studie ses därför denna strategi som ett misslyckade eftersom att 

strategin ledde till fler konflikter än vad den förebyggde.  

 

Vid förskola två använde de det handlingsmönster Maltén (1998, s. 177) nämnde, bordsplacering, 

detta användes när åt lunch. Vid frukost och mellanmål fick barnen fritt sitta vart de ville, mycket på 

grund av att det var färre barn vid de tillfällena men även på grund av att de i vissa sammanhang åt vid 

andra platser, exempelvis utomhus. Vid denna strategi vart det inga konflikter mellan barnen, samtliga 

barn satte sig lugnt och fint på sina platser och verkade nöjda med det. Eftersom att dessa barn har 

varit en del av förskolan en längre tid och därför blivit initialiserade i dess kultur har de ett flertal 

gånger varit med om situationer där de fått förutbestämda platser vid lunch kan barnens nöjda 

beteende tolkas bero på att de är vana vid den sociala praktiken, de vet vad som för väntas av dem och 

väljer därför att inte ta upp en konflikt kring situationen (Säljö 2014, s. 104).  

Förskollärarna agerar i konfliktsituationen 

Vid intervjuerna beskrev samtliga förskollärare liknande berättelser kring hur en konflikt bör hanteras. 

Förskollärare ett berättade ”Barnen får lösa konflikterna själva men jag kan finnas där som stöd. Vi 

pedagoger håller ett öga på barnen och samtalar pedagoger emellan så att inte en annan pedagog går i 

och bryter när jag avvaktar” (Ur intervju med förskollärare ett, 31/3 kl. 10.00). Detta kan ses vid ett 

steg i Cohens konfliktpyramid vilket Hakvoort och Fridberg (2012, s. 37) skrev om, att barnen först 

och främst får hantera konflikten själva innan en förskollärare beträder situationen. Det förskolläraren 

även beskrev var vikten vid kommunikationen och samspel (Säljö 2014, s. 119). Hon beskrev hur 

vikten vid kommunikationen mellan samtliga pedagoger på förskolan är viktigt för att konflikten ska 

hanteras rätt, att en annan pedagog inte går in och bryter en situation som barnen kan lösa själva, eller 

är på god väg att lösa själva. Vidare berättade hon hur viktigt det är att ha observerat hela händelsen 

för att kunna agera vid en konflikt, hon menade att den som inte varit med vid konflikten inte kan veta 

vad som verkligen hänt och om en förskollärare går in och bryter konflikten utan att observera vad 

som verkligen hänt kan det leda till att förskolläraren tar med sig sina egna värderingar och 

antaganden. Detta var även en sekvens som observerades ute på fältet: 

Två barn sitter och baka sandkakor i sandlådan. 

Ett tredje barn går förbi och snubblar på en spade vilket 

leder till att hen sparkar till de två barnens sandkakor. De två 

barnen blir väldigt arga på det tredje barnet och skriker arg 

på barn tre. En förskollärare kommer in i situationen och 

säger ”Vad hände?” 

”Hen sparkade på våra sandkakor” sa ett av de två barnen 

vilka höll på att baka. 

”Nej barn tre, så får man inte göra! Det var ju inte snällt, nu 
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får du säga förlåt till barn ett och två” 

”Men jag..” sa barn tre 

”Säg förlåt nu, du vet att vi inte gör så på kompisarnas 

byggen” 

Barn tre sa förlåt och lämnade sandlådan med en ledsen min. 

(Ur loggbok från förskola ett, 31/3) 

Här synliggörs hur förskolläraren gick in i en situation utan att ha vetat bakgrunden till vad som hänt, 

förskolläraren använde traditionella lösningar och gick själv in och tog över situationen (Hakvoort & 

Fridberg 2012, s. 34). Förskollärarens kommunikativa kompetens var inte önskvärd i denna situation 

(Palm 2010, s. 78), hon tog inte reda på vad som hänt utan frågade endast två av barnen och gjorde 

sedan ett eget antagande för att snabbt kunna bryta konflikten och gå vidare. I denna situation kände 

sig ena barnet missnöjt vid hur lösningen blev eftersom att hen inte fick sin röst hörd och inte fick 

möjlighet till att lösa konflikten själv, förskolläraren gick in för snabbt i händelsen och lyssnade endast 

till två av barnen. Barn tre fick inte vara delaktig i sin egen vardag och fick inte heller möjligheten att 

påverka och lösa sin situation vilket Qvarsell (2011, s. 66, 70) förklarade att barn behöver få göra föra 

att utvecklas och känna sig nöjda.  

 

På förskola två berättade förskollärare tre hur hon gjorde för att hantera konflikter ”Man måste fråga 

barnen, vad var det som hände? Hur kom det sig? Vad tänkte du? Kan du berätta? Eller vad tänkte ni? 

Vad ville ni? Och sen utifrån det barnen säger kan man ju sätta sig ner och.. hur kan vi göra istället? 

Jag tror att det är viktigt att vi verkligen frågar barnen” (Ur intervju med förskollärare tre, 1/4 kl. 

09.00). Här beskrev förskolläraren hur hon genom språket som medierande redskap samtalar med 

barnen kring den situation som uppstått (Säljö 2014, ss. 82-83). Hon beskrev även att hon lät barnen 

ansvara för sitt eget handlande vilket Karlsson (2009, s. 116) tidigare visade. I och med att barnen fick 

ansvara för sitt eget handlande lät hon dem berätta kring sin version om vad som hänt vilket kan liknas 

vid att hon nyttjade den alternativa konfliktlösningen Hakvoort och Fridberg (2012, s. 34) nämnde. 

Barnen får möjlighet att lyssna till varandras uppfattning kring händelsen, skapa förståelse till 

varandra och sedan gemensamt komma fram till en lösning till konflikten genom att nyttjar språket 

som kommunikations medel och ett medierande redskap vilket resulterar i en lösning (Säljö 2014, s. 

104). Genom att förskolläraren beskrev hur hon lät barnen berätta kring sin uppfattning av händelsen 

och gav dem möjligheterna att själva påverka situationen och lösningen av konflikten uppfylls bland 

annat ett av de mål vi hitta i förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 12), vilket handlar om att 

låta barnen utveckla sin förmåga kring att uttrycka sina tankar, åsikter och kunna påverka sin egen 

vardag.  

 

Det förskolläraren beskrev kring sitt agerande vid konflikter liknar hur en medlare agerar, att hon går 

in och hjälper barnen diskutera idéer och tankar vilket sedan leder till en lösning, hon poängterade 

även vikten vid att lyssna till barnens uppfattning kring händelsen, och att inte själv gå in med en 

föreställning kring vad som hänt (Maltén 1998, s. 179). En medlare måste även vara opartiskt vilket 

denna förskollärares kollega tog upp vid sin intervju, hon sa ”Att använda sig av en medlare är nog 

bästa sättet att lösa en konflikt, för det är en som blir opartisk, en som verkligen är neutral. Så att det 

inte är en som tar parti på ena sidan för då kan det ju leda till mobbing” (Ur intervju med förskollärare 

fyra, 1/4 kl. 10.00). Förskolläraren berättade vid denna sekvens hur medling anses vara den bästa 

metoden vilket även Maltén (1998, s. 178) påpekade, att detta är ett sätt där en opartisk person 
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kommer in och leder de konfliktdrabbade genom situationen, att de får hjälp att komma fram till en 

lösning som passar samtliga. Förskolläraren berättade vidare under intervjun kring hur en medling bör 

gå till, hon förklarade att förskolläraren bör vägleda barnen genom konfliktsituationen för att nå ett 

resultat där samtliga involverade blir nöjda. Detta innebär att förskolläraren nyttjar den närmaste 

utvecklingszonen vid medling, att de mindre kompetenta barnen får ett stöd kring hur de ska hantera 

en konfliktsituation, ett stöd och en vägledning för att lösa en konflikt där slutligen samtliga parter i 

konfliktsituationen lämnar den nöjda och utan fortsatt upplevelse av att konflikten inte blivit löst 

(Lindqvist 1999, s. 271). Detta var även en händelse som observerades på förskolan: 

Fyra barn står i köksvrån och leker mamma pappa barn. 

”Du kan vara pappa, så är jag mamma och så kan ni vara våra 

bebisar” säger ett av barnen. 

”Okej!” ropar resterande barn i kör och leken börjar ta form. 

Ett femte barn kommer in i rummet och säger ”Jag är bebis” 

”Du kan inte vara bebis, vi har redan två bebisar” säger barnet 

vilket tidigare tilldelat roller i leken. 

”Men jo, jag vill vara bebis” 

”Men det får du inte, för vi har redan bebisar. Vi kan inte ha tre 

bebisar i leken” 

Förskolläraren står på avstånd och observerar konflikten vilket 

är på väg att uppstå, hon är redo att ingripa men avvaktar. 

”Men jo, det kan jag visst!” barnet börjar höja rösten och det 

märks att hen börjar bli upprörd. 

”Nej, gå här ifrån” säger barnet vilket tidigare tilldelat roller och 

verkar vara ledaren i leken.  

De andra barnen står tyst och väntar på att leken ska fortskrida. 

Barnet vilket ingick i leken och även var en del av 

konfliktsituationen vänder ryggen mot det femte barnet och 

försöker få leken att ta fart på nytt. De femte barnet står med en 

arg och besviken min i hörnet av rummet och observerar de 

andra barnen. Förskolläraren kommer in i rummet och frågar: 

”Vad är det som har hänt? Varför ser du så ledsen ut?” 

”Jag får inte vara med” säger barnet. 

”Okej, varför får du inte det?” frågar förskolläraren. 

”Jag vet inte..” säger barnet med en ledsam ton. 

”Kan du inte fråga varför du inte får vara med? De kanske kan 

förklara för dig?” 

”Nej.. de säger bara att jag inte får vara med” 

”Men kan vi inte göra så här att du går och frågar?” 

”Nej jag vill inte, du får fråga” 

”Jag tycker att det vore mycket bättre om du frågar, jag kan 

finns här bredvid dig som stöd, men jag vill att det är du som 

pratar med dem” 

”Okej” säger barnet och börjar gå mot de övriga barnen vilka 

står och leker en bit bort. 

”Varför får inte jag vara med?” säger barnet och blickar sedan 

bakåt mot förskolläraren som ger en bekräftande nickning. 
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”Meh.. jag sa ju det, vi har redan två bebisar. Vi kan inte ha tre” 

ger ett av barnen i leken till svar. 

Barnet vilket inte fick vara med blickar bakåt mot förskolläraren 

med en blick vilket tydligt visar att hen inte vet vad hen bör 

göra här näst.  Förskolläraren kliver fram och sätter sig på huk 

bland barnen. 

”Kan hen inte vara något annat i leken då?” 

”Jag vet inte” ger barnet till svar samtidigt som hen rycker på 

axlarna 

”Kan någon annan komma på något som hen kan bidra med i 

leken, finns det någon roll ni inte har?” 

”Jag vet!” skriker ett av barnen ”hen kan vara syster!” 

”JAA!” ropar barn fem och får fram ett stort leende. 

”Fungerar det för alla?” säger förskolläraren och ser på samtliga 

barn. Alla nickar och leken börjar genast ta fart där alla fem 

barnen är involverade. (Ur loggbok från förskola två, 1/4) 

I denna situation synliggjordes hur förskolläraren nyttjade medling, hon gick opartiskt in i konflikten, 

utan att döma eller bära med förutfattade meningar och hjälpte barnen att själva komma på en lösning 

vilket gjorde att samtliga släppte konflikten och kände sig nöjda något Hakvoort och Fridberg (2012, 

s. 182, 199) menade att medling innebär. Den kommunikativa kompetensen Hakvoort och Fridberg 

(2012, s. 89) tog upp visade förskolläraren i denna situation att hon bar med sig, hon lyssnade aktivt på 

vad barnen hade att säga och använde olika sätt att kommunicera med barnen på, hon använde talet 

som kommunikations form men även kroppsspråket exempelvis när hon gav en bekräftande nickning 

till barnet som själv skulle ta tag i sin konflikt. Kroppsspråket samt talet var de medierande redskapen 

förskolläraren brukade för att vägleda barnen genom konflikthanteringen (Smidt 2010, s. 127). Hon 

anpassade kommunikationen samt sin pedagogik till barnens nivå vilket Vik (2014, s. 8) även visade, 

detta syns eftersom att samtliga barn förstod det förskolläraren menade och inget barn förblev kvar i 

situationen med förvirring kring vad som skett eller varför. I denna situation ser vi även hur 

förskolläraren tar två steg i Cohens konfliktpyramid som Hakvoort och Fridberg (2012, s. 37) skrev 

kring. Först stannade hon vid steget Hakvoort och Fridberg (2012, s. 37) benämnde vid hantera, där 

hon lät barnen hantera konflikten själva, hon avvaktade, såg på situationen och bedömde på avstånd 

om barnen behövde hjälp eller inte. När hon sedan observerade att barnen inte klarat av att reda ut 

konflikten själva och att ett av barnen förblivit missnöjt gick hon och in i situationen och klev upp till 

delen Hakvoort och Fridberg (2012, s. 37) benämnde vid hjälp i pyramiden. Det är i detta 

sammanhang förskolläraren använde medling och agerade medlare för att hjälpa samtliga barn att lösa 

konflikten och där genom inte bära med sig denna händelse hela dagen. Detta hör samman med det 

Greve (2009, s. 92) nämnde, att förskolläraren ansvarar för barnets trivsel, att barnet har vänner och 

får ta del av dessa i förskolans vardag. 

 

Det fanns situationer där förskollärarna gick in och bröt och inte lät barnen själva lösa konflikten, på 

förskola ett berättade en av förskollärarna ”Vi bryter om de slåss, då måste man ju gå in och stoppa. 

Men sen betyder inte det att man låter det sluta där, utan man bryter ju för att ingen ska bli skadad och 

sedan försöker man se till att konflikten blir löst senare, när barnen fått lugna ner sig och är mer 

mottagliga” (Ur intervju med förskollärare två, 31/3 kl. 13.00). Detta var något samtliga förskollärare 

hade gemensamt, att de bröt konfliktsituationen när våld brukades och någon kunde komma till skada. 
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Hakvoort och Fridberg (2012, s. 37) beskrev en aspekt i Cohens konfliktpyramid vilket de benämnde 

vi stopp, ett steg där våldsamt beteende stoppas. Detta ledde till att vi i denna utsaga kan synliggöra 

hur förskollärarna uppfyller ytterligare ett steg i Cohens konfliktpyramid, precis som Hakvoort och 

Fridberg (2012, s. 37) beskrev berättade förskolläraren om att det finns vissa beteenden vilka inte är 

acceptabla och måste stoppas. Genom att förskollärarna går in och stoppar det våldsamma beteendet 

lär sig barnet att detta beteende inte accepteras i den kulturella miljö, att på förskolan är inte sådant 

beteende acceptabelt, när förskollärarna stoppar beteendet får barnen möjlighet att lära sig vad som 

förväntas av dem i den sociala samvaron (Säljö 2014, s. 104). 

 

Vad ingen av förskollärarna nämnde var dock det att konflikten stoppas för att våldet blockerar för en 

dialog där lösning och lärande äger rum vilket Hakvoort och Fridberg (2012, s. 37) menade att de gör 

vid Cohens konfliktpyramid. Förskollärarna berättade istället att de stoppar våldet för att ingen ska 

komma till skada. Förskollärare två beskrev däremot hur hon tar upp konflikten vid ett senare tillfälle 

och detta sa hon gjordes för att barnen var mer mottagliga när de fått lugna ner sig och kan således 

föra en bättre dialog vilket leder till lärande. Hon synliggjorde i och med detta det Säljö (2011, s. 77) 

nämnde kring att det förhållningssätt vi bär med oss in i situationen påverkar det vi lär oss. Om barnen 

får lugna ner sig, och samla sina tankar kan detta leda till att barnen lär sig mer vid konflikten än om 

de tvingas att lösa denna konflikt direkt när det är i ett ilsket och upphetsat tillstånd. Maltén (1998, s. 

146) skrev kring konflikträdsla och menade konflikträdda personer agerar i olika situationer. Detta är 

en händelse som även observerades ute på fältet vid förskola ett: 

Två barn sitter ute vid en gräsplätt på en filt. Efter en stund 

bestämmer de två barnen sig för att byta plats, de tar med sig 

filten och springer iväg. Filten slängs på gruset och barnen 

skuttar glatt runt i ring och drar filten fram och tillbaka över 

gruset. En förskollärare observerar detta och går fram till barnen 

och säger  

”Filten ska vara på gräset, det vet ni. Bär tillbaka filten nu” 

”Meh.. okej då..” säger barnen. Ena barnet springer i förväg 

under tiden som det andra barnet tar och släpar filten över 

gruset och suckar.  

”Du måste hjälpa till!” skriker förskolläraren plötsligt åt det 

barnet som sprungit iväg ”hen kan inte behöva bära filten själv, 

ni ska bära den tillsammans.”  

Barnet tittar bakåt och fortsätter springa tillbaka till gräset. 

”Hjälper du inte till så får du ingen mellis” skriker 

förskolläraren. Barnet vänder här genast om och hjälper det 

andra barnet med att bära filten. (Ur loggbok från förskola ett, 

7/4) 

I denna observation synliggjordes hur förskolläraren nyttjade makt- och tvångsstrategier vilket Maltén 

(1998, s. 176) nämnde. För att förskolläraren skulle få båda barnen att bära filten använde hon hot och 

straff viket gjorde att barnen lyssnade på henne och gjorde som hon sa. Detta kan tolkas vid en 

konflikträdd person, enligt Hakvoort och Fridberg (2012, s. 33) påverkas vårt agerande i 

konfliktsituationer kring den synen vi har på konflikten. Förskolläraren i denna situation agerade av 

rädsla för att det andra barnet skulle bli argt och skapa en konflikt och valde därför att använda hot och 

straff för att få båda barnen att bära filten och där med undvika för en konflikt att uppstå mellan dem 
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två barnen. Förskollärarens agerande är troligtvis kulturellt betingat, hon bar med sig kunskaper kring 

dessa två individer och förväntningar på hur de beter sig i sociala situationer (Säljö 2014, s. 104). 

Förskolläraren hade troligen varit med om att dessa två individer bråkat vid liknande händelser 

tidigare och använde denna strategi för att förebygga för att en konflikt skulle uppstå. Dock anses detta 

undvikande av konflikt inte som något positivt enligt Maltén (1998, s. 146), han menade att vi måste 

våga möta konflikten för att det ska bli ett lärotillfälle. Vid konflikten kan vuxna och barn lär sig kring 

rättigheter, värderingar, demokrati samt ansvar (Palm 2010, s. 77). När förskolläraren använde en 

strategi för att undvika detta ledde det till att lärotillfället försvann och barnen lämnade istället 

situationen med kunskapen kring att förskolläraren blev arg utan rimlig orsak. 

 

Vid både förskolorna berättade förskollärarna kring metoder de använder för att undvika att 

syndabockar synliggörs för dem övriga barnen i barngruppen. De berättade kring metoder de använde 

för att hjälpa barn vilka ofta hamnar i konflikter. Förskollärare fyra berättade: 

”Sen kan det också vara bra att man gör det diskret, inte säger 

till dom framför alla barn. Utan försiktigt tar dem ifrån, för att 

de inte ska bli utsatta av de andra barnen. Det kan man ju till 

lägga just när man går in och bryter, så de inte blir utsatta som 

syndabockar av de andra barnen. För även fast man inte säger 

något så ser ju de andra barnen att det här barnet ofta hamnar i 

konflikt. Och då kan det ju vara bättre att bara säga kom vi går 

hit och gör något annat istället för att ta tala kring konflikten 

framför alla andra barnen” (Ur intervju med förskollärare fyra, 

1/4 kl. 10.00) 

Förskollärararen berättade kring hur hon gick tillväga för att undvika att syndabockar ska bli utpekade 

av andra barn. Hon använde det Maltén (1998, s. 175) benämnde vid defensiva strategier, i och med att 

förskolläraren utser ett specifikt barn vilket behöver föras bort från leken där konflikten uppstått har 

förskolläraren själv i denna situation utsett en syndabock, ett specifikt barn som får ta skulden till att 

konflikten uppstått. Förskolläraren berättade att hon tar bort det specifika barnen för att de andra 

barnen inte ska uppfatta det som händer, hon berättade även att de andra barnen ser att barnet ofta 

hamnar i konflikter och genom att förskolläraren tar bort detta barn ifrån lekar där konflikter börjar 

uppstå approprierar de övriga barnen detta och lär sig att detta barn tas bort ifrån leken när konflikter 

uppstått eller är på väg att uppstå (Säljö 2014, s. 119).  

 

Förskolläraren berättade kring hur hon förde bort barnet från konflikten, på förskola ett berättade en av 

förskollärarna att hon brukade komma på en annan aktivitet för barnen att göra vilka ofta hamnar i 

konflikter, hon sa ”Då kan man ta de här barnen i handen och gå där ifrån och säga, kom så ska du få 

se vad vi ska göra. För det är ju ingen mening att du börjar bråka med dem och skapar en ny konflikt” 

(Ur intervju med förskollärare ett, 31/3 kl. 10.00). I denna utsaga beskrev hon hur hon väljer att 

undvika konflikten som uppstod med barnet och istället för att tala med barnet kring vad som hänt 

väljer hon att hitta på en ny aktivitet för barnet att sysselsätta sig med. Maltén (1998, s. 146) påstod att 

när vi undviker konflikterna som uppstått och låter dem passera ökar risken för att konflikten uppstår 

på nytt och den kommer att bli svårare att hantera vid ett senare tillfälle. Genom att förskolläraren 

agerar på detta vis anser hon att vissa konflikter bör ignoreras och att de inte påverkar verksamheten 

vid ett senare tillfälle. Hon sa att det inte är någon mening att skapa en ny konflikt utan förespråkar att 
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vissa konflikter med vissa barn är bättre att låta vara, något förskollärarna på förskola två inte höll med 

om. Förskollärare tre berättade ”Vissa individer behöver lugna ner sig, annars blir allt i affekt. Man 

blir helt upptagen i känslorna där och då. Om man istället låter de får gå en stund, man får förstås 

förklara att vi lämnar konflikten här och tar upp den lite senare, men att vi behöver inte lösa konflikten 

direkt utan kan ta upp det vid ett senare skede” (Ur intervju med förskollärare tre, 1/4 kl. 09.00). Här 

berättade hon att konflikter aldrig bör förbli olösta utan att de i vissa fall kan behöva få landa hos 

individerna för att sedan kunna prata om det. När hon sa att det kan behöva gå en stund innebär det att 

barnet får lugna sig och tankarna samlas, händelsen får ta plats inom barnets tankar och när barnet fått 

en stund att lugna sig ökar möjligheten för barnet att kunna tänka kring det som precis har hänt (Säljö 

2014, s. 87). Förskolläraren berättade att hon sedan återgår till barnen vilka varit med kring konflikten 

och låter de samtala kring den och där genom hitta en lösning. Hon visade vikten vid att kommunicera 

med varandra när konflikter har uppstått (Säljö 2014, s. 86). När hon vidare låter barnen interagerar 

med varandra ger hon dem möjlighet att lära sig hantera dessa händelser och hon kan även ge baren de 

redskap de behöver för att själva kunna hantera liknande situationer i framtiden (Smidt 2010, s. 43). Vi 

kan sätta detta i motsättning till det förskolläraren på förskola ett berättade om när hon låter konflikten 

passera, att vid förskola två fick barnen möjlighet att lära sig hantera situationen som uppstått och 

utveckla kunskap kring konflikten genom kommunikation, medan barnen vid förskola ett endast fick 

lära sig att ignorera konflikten, inte att hantera den på rätt sätt (Lindqvist 1999, s. 133). 

Barn agerar i konfliktsituationen 

Vid observationstillfällena synliggjordes situationer där barnen var de vilka löste konflikten och 

förskolläraren endast observerade. Här nedan har vi exempel på detta: 

Två barn sitter ute i sandlådan och bygger sandslott. Ena 

barnet har en spade medan den andra använder sig av 

händerna för att fylla hinkarna vilka hen sedan vänder på för 

att få deras slott att växa och bli större. Plötsligt får barnet 

vilket inte har en spade i handen för sig att hen vill ha en 

spade och börjar rycka i den spaden det andra barnet håller i, 

barnet med spaden drar tillbaka och ser arg samt chockad ut. 

Barnet utan spaden försöker ytterligare en gång att få tag på 

spaden det andra barnet håller i. Två av förskollärarna håller 

sina blickar på barnen och säger  

”Vi avvaktar en stund, och så får vi se vart det leder”. 

Barnen fortsätter att rycka spaden mellan varandra och i 

deras blickar syns att en irritation börjar uppstå. Ett äldre 

barn sätter sig ner vid barnen och säger 

”Vad bråkar ni om?” 

”Jag vill också ha spade” säger det barn utan spade 

”Spaden min!” säger barnet med spaden 

”Men titta, här finns en till spade. Ta den” säger det äldre 

barnet och ger spaden till det barn vilket inte har någon 

spade ”så, nu har ni båda två spadar” säger det äldre barnet 

glatt och går där ifrån. De två barnen fortsätter att bygga på 

sitt sandslott, nu med varsina spadar. (Ur loggbok från 

förskola två, 2/4) 
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De yngre barnen i denna situation fick hjälp av ett äldre barn för att lösa den konflikt som uppstått. 

Greve (2009, s. 93) visade att de yngre barnen behöver handledning, vilket det äldre barnet gav i 

denna situation. Hen agerade vid en kamratmedlare och hjälpte de två yngre barnen att hitta en lösning 

vilket ledde till att båda vart nöjda (Palm 2010, s. 33). Kamratmedlingen kan ses vid den närmaste 

utvecklingszonen genom att det äldre barnet var mer kompetent kring konfliktsituationer och där 

genom kunde hen vägleda de yngre barnen genom konflikten för att lösa denna (Lindqvist 1999, s. 

271). Det äldre barnet använde i denna situation verktyg hen tidigare fått för att hjälpa dem andra 

barnen att må bra och hjälpa dem lösa sin konflikt, något Edling (2012, ss. 72-73) även nämnde. 

Verktygen hen nyttjade kan ses vid intellektuella kunskaper, det vill säga kunskaper hen samlat på sig 

och lärt sig genom sin livstid (Säljö 2014, s. 77) det kan exempelvis vara att hen själv varit med om 

liknande konflikter där förskollärare gått in och löst denna på liknande sätt eller att hen sätt 

förskollärare lösa konflikter mellan små barn på detta sätt. Hen har troligtvis lärt sig och tagit del av 

verktygen vid ett tidigare tillfälle. Förskollärarna i verksamheten agerar förebilder för samtliga barn, 

detta synliggör därigenom hur de vuxnas agerande påverkar barnen samt att barnen sedan avspeglar 

detta beteende och själva brukar detta vid olika situationer (Hakvoort & Fridberg 2012, s. 98).   

 

Ytterligare en observation gjordes där ett barn lyfte konflikten och såg till att denna blev löst.  

Fem barn sitter i byggrummet och bygger med klossar, inga 

pedagoger är närvarande. De staplar torn och tre av baren börjar 

bygga på ett torn tillsammans. Det fjärde barnet ser detta och 

vill vara med. Hen springer dit med en kloss och lägger i toppen 

av tornet vilket gör att tornet rasar. 

”Vad gör du!?” skriker ett av de tre barnen ”du förstör ju bara” 

fortsätter hen. 

Det fjärde barnet tittar på de andra barnen, är tyst och börjar 

plocka med klossarna vilka rasat och bygga tornet på nytt. 

”Men gå” säger ett annat av de tre barnen, ”du förstör bara, du 

får inte vara med” 

”Nej precis” säger det av de tre barnen vilket först talade, ”du 

förstör och då får du inte vara med” 

Det fjärde barnet lämnar de tre barnen och sätter sig i ett hörn i 

rummet. 

Det femte barnet, vilket var i rummet under hela konflikten, ser 

att det fjärde barnet blev ledsen och springer iväg för att hämta 

en förskollärare. Det femte barnet och en förskollärare kommer 

in i rummet. 

”Hej, vad är det som hänt här?” 

”Inget, vi håller på att bygga torn” säger ett av de tre barnen 

vilka bygger tillsammans. 

”Men ni gjorde barn fyra ledsen” säger det femte barnet. 

”Men hen förstörde vårat torn” säger ett av de tre barnen 

”Och så får man faktiskt inte göra” fyller det andra av tre 

barnen i. 

”Men jag förstörde inte med flit” säger barn fyra ifrån hörnet 

hen står vid. 
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Alla barnen blir tysta. 

”Kan inte barn fyra få fortsätta bygga med er då? Hen säger ju 

att hen inte förstörde med flit” säger förskolläraren. 

”Nej, det går inte” säger ett av de tre barnen och vänder sin 

blick. 

”Varför går inte det?” frågar förskolläraren. 

”Därför” ger barnet till svar. 

”Men barn fyra är ju ledsen, hur tycker ni att vi ska göra för att 

hen ska bli glad igen?” 

”Jag vet inte..”  

”Men tänk på vad vi pratat om, hur brukar vi göra när någon är 

ledsen?” 

”Vi försöker göra den glad igen” säger det femte barnet 

”Ja precis, och hur tror ni att vi kan göra för att barn fyra ska bli 

glad igen?” 

”Fråga om hen vill vara med och bygga tornet?” säger barn fem 

glatt 

”Men det går ju inte, hen förstörde ju bara!” nästan skriker ett 

av de tre barnen. 

”Men jag gjorde ju inte det med flit” säger barn fyra och börjar 

närma sig barngruppen. 

”Nehe.. de kanske du inte gjorde, men ändå” säger ett av de tre 

barnen. 

”Men jag vill också vara med och bygga torn” säger det fjärde 

barnet. 

”Jag vet!” säger det femte barnet, ”du och jag kan bygga ett torn 

och så kan dom bygga ett torn” 

”mm…” säger det fjärde barnet lite besviket. 

”Vi kan bygga ett mycket större torn än dem, kom” säger det 

femte barnet. 

”Okej” säger det fjärde barnet med ett gladare tonfall. 

Förskolläraren backar tillbaka och ser hur samtliga barn börja 

bygga på sina torn. Alla ser glada ut. (Ur loggbok från förskola 

två, 1/4) 

I denna situation uppstod en konflikt när inga vuxna var i närheten, ett barn vilket inte varit med i 

konflikten såg att det fjärde barnet vart påverkat av händelsen och hjälpte detta barn att lyfta 

konflikten vilket ledde till att den blev löst något Karlsson (2009, ss. 116, 135) visade. Detta agerande 

ses som kulturellt betingat, en handling vilket inom våra kulturella ramar bör utföras (Säljö 2014, s. 

104). Barnet såg att ett annat barn var ledsen, inom förskolans kultur agerade de på det viset att de ser 

till att den som är ledsen blir glad igen. Detta är även något vilket syntes när förskolläraren ställde 

frågan kring hur de gör för att någon ska bli glad igen. Genom detta agerande synliggjorde 

förskolläraren att det är något de brukade samtala kring på förskolan och barnen fick därmed tänka till 

kring hur de brukar agera i liknande situationer (Säljö 2014, s. 77). Palm (2010, s.49) nämnde, att det 

är viktigt att barnen får äga konflikten. I denna situation ser vi hur förskolläraren lät barnen göra det, 

hen tog inte över konflikten utan lät barnen föra dialogen och lösa den tillsammans. Förskolläraren 

fanns endast där som en medlare, för att hjälpa barnens dialog framåt och se till att de hittar en lösning 
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där samtliga barn lämnade konflikten nöjda (Maltén 1998, s. 179). Språket är det medierande redskap 

vilket nyttjades i denna situation, förskolläraren använde språket för att kommunicera och vägleda 

barnen genom händelsen och språket var även det redskap vilket ledde till att barnen kom fram till en 

lösning (Smidt 2010, s. 127). 

 

De äldre och mer kompetenta barnen ville under observationstillfällena ofta hjälpa de yngre och 

mindre kompetenta barnen i sin vardag. Många gånger även vid konflikter och när de äldre barnen inte 

klarade av att lösa situationen själva hämtade de ofta hjälp. Nu kommer en observation där konflikten 

inte löstes helt och hållet av det äldre barnet presentas och där förskolläraren sedan fick komma in och 

hjälpa de yngre barnen genom konflikten. 

Tre barn sitter i sandlådan och gräver. Två av barnen gräver 

med spade och hink och ett av barnen gräver med en 

grävmaskin vilket de har stående i sandlådan. Ett av barnen 

slinter med spaden och sand kastas bak mot det andra barnet 

vilket sitter och gräver med spaden. Barnet ignorerar att sand 

kastas på hen och fortsätter gräva. Efter en stund kastas 

ytterligare sand på detta barn och barnet blänger nu argt på barn 

ett, borstar bort sanden från sin jacka och fortsätter att gräva. 

Barnet får sand kastat på sig ännu en gång och nu börjar hen bli 

irriterad, hen ger ifrån sig ett ljud vilket klart antyder att hen är 

missnöjd. Barn ett reagerar inte utan fortsätter att gräva sin 

grop. Sand kastas ytterligare en gång på barn två vilket leder till 

att barn två börjar att gråta. Ett äldre barn kommer in och tröstar 

barnet och säger till barn ett:  

”Sluta kasta sand, hen fick sand i ögat”.  

Barn ett slutar genast att gräva med sin spade. 

”Bra” säger det äldre barnet och när barn två slutat gråta går hen 

där ifrån. 

Efter ett tag börjar sand kastas igen, denna gång kommer dock 

en förskollärare in i situationen och pratar med barnen. 

”Hej! Stopp, vad är det som händer här?” 

Barnet vilket fick sand på sig snyftar och pekar mot det 

andra barnet. 

”Fick du sand på dig?” frågar förskolläraren. Barnet nickar 

till svar. 

”Men ojj då, det var ju inte bra” säger förskolläraren och 

vänder sig mot det andra barnet. ”Såg du inte att hen fick 

sand på sig” Barnet skakar på huvudet till svars. 

”Okej, men vet ni vad?” fortsätter förskolläraren ”ni får titta 

vart ni kastar sand, jag tror säkert att ingen har kastat sand 

med flit. Men om ni tittar vart ni gräver, så får ni se så att 

ingen kompis sitter bakom. Och ni kanske kan ta en hink 

och lägga sanden i, så slipper ni kasta sanden” 

Barnen får varsin hink av förskolläraren och de börjar lägga 
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sanden de gräver bort i hinkarna. (Ur loggbok från förskola 

ett, 7/4) 

I denna situation ser vi hur ett äldre barn kom in i konflikten och försökte att hjälpa till. Hen använde 

den närmaste utvecklingszonen där det äldre barnet försökte medla barnen genom konflikten. Dock 

lämnade hen konflikten för tidigt vilket ledde till att konflikten uppstod på nytt. Bråten (1998, s. 96) 

gav ett bra exempel på detta, han mena att om vi tar bort stödet för tidigt hinner barnen inte utveckla 

kunskapen kring hur situationen bör hanteras. Han benämnde det vid en byggnadsställning, och 

jämförde det med att om vi tar bort en byggnadsställning innan ett bygge blir klart blir det svårt att 

lyckas slutföra bygget och exakt detta kan vi se i denna situation, eftersom stödet av det äldre barnet 

togs bort innan konflikten hann bli slutförd ledde detta till att konflikten förblev olöst och barnen föll 

tillbaka till händelsen. Barn ett hann inte utveckla kunskap kring vad hen gjort för fel och förstod 

därför inte att hen inte bör gräva på det viset eftersom att det skvätte sand på hens vänner. Det äldre 

barnet nyttjade i denna sekvens traditionella lösningar vilka Hakvoort och Fridberg (2012, s. 34) 

visade, hen förutbestämde vad som hänt och valde att hantera och lösa konflikten själv var på hen sa åt 

samtliga parter vad de gjort för fel och vad de ska göra. När förskolläraren sedan gick in i situationen 

använde hon den mer önskvärda metoden enligt Hakvoort och Fridberg (2012, s. 34) alternativ 

konfliktlösning, där hon istället talade med barnen kring händelsen som uppstått och sedan såg till att 

barnen fick skapa en förståelse kring vad som hänt, varför det blev som det blev och hur de skulle göra 

för att undvika att konflikten uppstår på nytt.     

Brist på utbildning inom området 

Hakvoort och Fridbergs (2012, s. 21) nämnde att det finns mycket lite utbildning inom 

konflikthantering, detta påstående togs därför upp under intervjuerna för att få syn på förskollärarnas 

uppfattning kring detta. På förskola två berättade samtliga förskollärare att det tagit del av en 

utbildning inom konflikthantering under sin tid som studenter och yrkesverksamma förskollärare, 

förskollärare fyra sa ”Jag vet inte hur det är på universitetet idag. Men när jag gick min utbildning var 

det inget som fanns obligatoriskt. Jag läste en fem poängs kurs vid sidan av. Jag kan inte tyck att det 

finns någon kompetensutbildning eller fortbildning i arbetet. Det borde finnas som obligatoriskt!” (Ur 

intervju med förskollärare fyra, 1/4 kl. 10.00). I detta citat bekräftade förskolläraren Hakvoort och 

Fridbergs (2012, s. 21) påstående kring att utbildningen inom området är liten och att det inte finns 

några större chanser för förskollärare att ta del av utbildning inom området.  

 

Förskollärare tre berättade under sin intervju att hon tagit del av en utbildning under sina 25 år som 

yrkesverksam, vidare sa hon: ”Jag känner ju att det skulle vara bra med en utbildning! Även, som jag 

upplever det, att det finns levande diskussioner hela tiden. Vi pratar mycket om hur det kommer sig 

och hur man undviker att det ska hända igen och sådär” (Ur intervju med förskollärare tre, 1/4 kl. 

09.00). Genom detta uttalande kan vi genom ett sociokulturellt perspektiv anta att orsaken till att 

utbildnings möjligheterna varit väldigt små är på grund av att konflikter är en kulturell handling som 

sker i samspelet och i mötet med den andre där vi kommunicerar och samtalar kring situationen (Säljö 

2014, s. 104). Denna kommunikation som sker i samspelet kan ses vid att vi samtalar och 

kommunicerar kring olika händelser, utvecklar vår tanke och där genom lär oss kring konflikter och 

hur de bör hanteras (Lindqvist 199, s. 133). Förskolläraren berättade vidare kring att hon trotts detta 

fortfarande anser att utbildning behövs eftersom att detta endast är något muntligt vilket sker i 

arbetslaget. För att hantera en konflikt på bästa möjliga sätt kan fler perspektiv och erfarenheter 
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behöva intas. Edling (2012, s. 60) menade att utbildning gör att vi kan se saker genom fler perspektiv 

och därför anses utbildning behövas inom området för att förskollärarna ska utvecklas, kunna ta fler 

perspektiv och utnyttja olika strategier vid konflikter och konflikthantering. Detta berättade en av 

förskollärarna på förskola ett kring: 

”Vi har ett barn som har väldigt stora koncentrations 

svårigheter, hen hamnar ofta i konflikter och utför ofta 

handlingarna innan hen har hunnit tänka på konsekvenserna 

som kan komma av den handlingen. Flera i vårt arbetslag 

undviker att ta konflikterna med hen på grund av att de inte 

orkar. Det blir mycket bråk med det här barnet när, men man 

måste ju. Vi har fått hjälp av en special pedagog men inte fått 

några riktlinjer än kring hur vi ska jobba. Om vi skulle kunna få 

utbildning kring att hantera konflikter kanske fler i vårt 

arbetslag skulle orka och klara av att hantera hen” (Ur intervju 

med förskollärare två, 31/3 kl. 13.00) 

Denna förskollärare beskrev i denna utsaga att hon tror att utbildning inom konflikthantering kan 

gynna det arbetslag hon arbetar i. Genom utbildning får förskollärarnas kommunikativa kompetens 

möjlighet att utvecklas vilket Hakvoort och Fridberg (2012, s. 89) påpekade. Kommunikation är 

grunden inom det sociokulturella perspektivet och det är därför viktigt att ha god kommunikativ 

kompetens som förskollärare för att kunna kommunicera med barnen och hjälpa dem utvecklas, lära 

samt lösa konfliktsituationer (Säljö 2014, s. 86).  

 

Förskolläraren nämnde i utsagan ovan att fler i hennes arbetslag undvek konflikter med ett specifikt 

barn eftersom de inte orkade möta konflikten som kom att uppstå. Genom att ge detta arbetslag 

utbildning, där både fysiska samt intellektuella redskap delas, kan de vid utbildningen ta till sig nya 

medierande redskap att bruka vid konflikterna och i och med detta få fler i arbetslaget att våga möta de 

konflikter som uppstår i verksamheten (Säljö 2014, s. 70). Via utbildning kan personalen även få 

möjlighet att kliva utanför sina kulturella ramar och inta andra perspektiv. Inom en viss kultur blir ofta 

möjligheterna begränsade och utvecklingen stannar vid en viss nivå (Smidt 2010, s. 10). Genom 

utbildning får personalen möjlighet att interagera i ett nytt sammanhang och där genom appropriera 

nya kunskaper kring konflikter att ta med sig till sin verksamhet (Säljö 2014 s. 119). Maltén (1998, s. 

146) menade att när konflikter undviks blir de större och svårare att hantera vid ett annat tillfälle. 

Förskolläraren ovan beskrev att konflikter i vissa fall undveks, om vi väljer att tro på det Maltén 

(1998, s. 146) antydde innebär detta att konflikterna blir svårare att hantera och större vid ett senare 

skede, om förskollärarna får utbildning inom konflikthantering kan det leda till att de vågar möta 

konflikterna direkt. Detta skulle leda till konflikterna i verksamheten blev mindre samt färre och i 

slutändan skulle detta gynna både barn och vuxna på denna avdelning. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas syn på konflikter och konflikthantering samt 

att få syn på hur de bemöter och hanterar de konflikter vilka uppstår mellan barnen i verksamheten. 

Utgångspunkten för denna studie ligger vid frågeställningarna, hur ser förskollärarna på konflikter? 

Vilka metoder använder förskollärarna vid ingripande i konfliktsituationer? Samt hur agerar 

förskollärarna i konfliktsituationer? 

Hur ser förskollärarna på konflikter? 

Förskollärarna i denna studie anser att konflikter både kan vara positivt och negativt. Förskollärare två 

berättar under intervjun att beroende på hur konflikten hanteras kan barnen lära sig något. Detta 

stämmer överens med det Palm (2010, 21) påtalar, att en konflikt kan bli defensiv eller konstruktiv 

beroende på hur den hanteras och bemöts. I intervjuerna framkommer det att samtliga förskollärare 

anser att konflikter kan leda till något positivt där konflikter blir till lärotillfällen, förskollärare fyra 

nämner dock i sin intervju att det finns situationer där konflikter kan leda till något negativt, hon 

berättar att det vid medling där en tredje part går in och tar parti kan leda till mobbing. Edling (2012, 

ss. 60, 63) visar hur utbildning leder till att mobbing kan motverkas och att personer vilka genomgått 

utbildning lär sig se saker i andra perspektiv. Detta förstås i förhållande till denna studie genom att 

förskollärare fyra poängterar vikten vid att medlaren inte tar parti och förhåller sig opartisk. Kopplat 

till det Edlings (2012) visar kan detta förstås vid att individer vilka fått utbildning inom konflikter lär 

sig se konflikten ur fler perspektiv och genom detta blir individen en bra medlar som förhåller sig 

opartisk i situationen och kan där genom medla de parter vilka är oense genom konflikten på bästa 

möjliga sätt. 

Vilka metoder använder förskollärarna vid ingripande i 

konfliktsituationer? 

Qvarsell (2011, s. 69) påpekar vikten vid barn och dess möjlighet till att vara delaktiga i sin egen 

vardag och att de tidigt bör får ta ansvar för sina handlingar. I förhållande till denna studie kan detta 

förstås genom medling där barnen själva får ansvara för sina handlingar och ser till att konflikten de är 

involverade i blir löst. Medling är den främsta metod samtliga förskollärare berättar att de använder, 

förskollärare fyra berättar rakt ut att hon anser att medling är den bästa metoden medan de andra 

förskollärarna beskriver handlingar vilka liknar medling. Förskollärare ett berättar att hon låter barnen 

lösa konflikten själva men att hon finns där som stöd och förskollärare tre förklarar att hon frågar 

barnen vad som hänt och hon är noga med att poängtera vikten vid att barnen får förklara sin version 

av händelsen. Kopplat till Malténs (1998, s. 179) beskrivning av medling liknar förskollärarnas 

framställning kring deras metoder det medling innebär. 

 

Hakvoort och Fridberg (2012, s. 35) visar en metod som de benämner vid Cohens konfliktpyramid, 

denna metod synliggörs ett flertal gånger i denna studie. Bland annat att konflikter stoppas vid våld, 

men även att förskollärarna först och främst låter barnen hantera konflikten själva innan de går in och 

hjälper barnen via medling genom händelsen. I denna pyramid kommer även en del vilket Hakvoort 

och Fridberg benämner vid förebygga, detta är något förskollärarna från båda förskolorna beskriver att 

de arbetar med. På förskola två arbetar de bland annat med en kompissol där barnen får föra dialog 
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med varandra och förskolläraren för att komma fram till hur de bör behandlar varandra för att samtliga 

ska vara glada och må bra. På förskola ett arbetar de istället med kontaktlekar för att förebygga för 

situationer där barnen hamnar i konflikt på grund av att någon är för nära, förskollärare ett berättar att 

de vid denna lek får öva på att vara varandra nära och att det faktiskt ger resultat. Förskollärarna ger i 

detta förebyggande arbete tidigt insatser för att förebygga framtida konflikter, detta förstås i 

förhållande till det Vik (2014, s. 3) menar med att vi kan förebygga framtida problem genom att agera 

i tid. Genom dessa förebyggande arbete ger förskollärarna barnen olika verktyg att nyttja vid 

konfliktsituationer vilket Edling (2012, ss. 72-73) nämner, kompissolen kan exempelvis förstås i 

förhållande till de redskap Qvarsell (2011, s. 66) påpekar kan nyttjas för att ge uttryck för sina känslor. 

Hur agerar förskollärarna i konfliktsituationer?  

Vid observationstillfällena synliggörs förskollärarnas agerande i konfliktsituationer, och det uppstår 

situationer där förskollärarna inte alltid agerar som de berättar vid intervjutillfällena att de gör. På sida 

15-16 i denna studie står ett exempel där två barn bygger sandkakor och ett tredje barn kommer in och 

förstör dessa sandkakor, i denna situation använder förskolläraren traditionella lösningar och lyssnar 

inte till barnens uppfattning kring händelsen, hon låter inte barnen själva lösa konflikten utan hon tar 

över situationen och ser till att den löses snabbt. Under observationerna synliggörs även när 

förskollärarna tar ett steg ur Cohens konfliktpyramid (Hakvoort & Fridberg 2012, s. 35). Ett exempel 

på detta finns på bland annat på sida 17-18 i denna studie, där fyra barn leker en mamma, pappa, barn 

lek och ett femte barn vill delta i leken. Förskolläraren i denna situation använder medling och nyttjar 

både kroppsspråket och talet som medierande redskap. Hon lägger stor vikt vid kommunikationen 

mellan barnen och låter dem föra dialogen och komma fram till lösningar för att samtliga parter ska bli 

nöjda. I förhållande till det Qvarsell (2011, s. 70) visar ser vi hur de barn vilka får lösa 

konfliktsituationer på sitt sätt blir nöjda med lösningen kontra de barn vilka inte får lösa konflikten 

själva. Detta finns det exempel på vid sida 15-16 i denna studie, där förskolläraren löser konflikten åt 

barnen och det barnet som inte får sin röst hörd missnöjt lämnar sammanhanget.  

 

Karlsson (2009, s. 135) visar hur barn i vissa situationer behöver ta hjälp av en förskollärare vid 

konfliktsituationer där de inte klarar av att lösa konflikten själva. I förhållande till denna studie får vi 

syn på att detta stämmer. På sida 22-23 i studien finns ett exempel på barn vilka befinner sig i en 

konflikt och inte lyckas lösa denna, ett barn går iväg och hämtar en förskollärare som sedan hjälper 

barnen att ta sig igenom och lösa konflikten. Om förskolläraren inte kommit in i denna situation hade 

konflikten troligtvis förblivit olöst och barnet som inte får vara med och bygga torn hade troligtvis 

förblivit argt, ledset eller besviket resterande del av dagen. Detta exempel kan även förstå i förhållande 

till det Edling (2012, s. 68) visar kring att barn vilka ges utbildning bildar en större omtänksamhet och 

visar att de bryr sig kring andra individer. I exemplet ovan får vi syn på hur ett barn uppmärksammar 

att ett annat barn är ledset och där genom går och hämtar hjälp, barnet har troligtvis lärt sig kring detta 

vid utbildning i förskolan, exempelvis vid kompissolen de arbetade med på avdelningen och har 

genom detta utvecklat en omtänksamhet där hen bryr sig kring sina vänners välmående.  

 

Vik (2014, s. 9) menar att förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnen kan påverka bland annat 

kvalitén och den insats som ges. I förhållande till denna studie kan vi anta att detta stämmer. På sida 

19 finns en observation där förskolläraren enligt min analys låter sina förutfattade meningar styra hur 

hon bemöter barnen i konflikten. Genom att hon väljer att skrika åt barnen för att förhindra att en 



29 

 

konflikt ska uppstå påverkar detta kvalitén och den insats som hade kunnat ges till dessa barn. Om 

förskolläraren i denna situation istället hade låtit barnen hantera händelsen själva hade eventuellt ett 

lärotillfälle uppstått och barnen hade fått möjlighet att utveckla nya kunskaper och färdigheter. Säljö 

(2011, s. 77) menar att det vi lär är beroende av det förhållningssättet som följer med in i en situation 

och i förhållande till denna observation antar jag att barnen inte lär sig kring konflikten utan endast om 

förskollärarens önskan av deras beteende.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studie tar upp viktiga delar i en förskollärares vardag, det vill säga konflikter och hur dessa kan 

hanteras. Studien benämner flera strategier i avsnittet nämnt vid bakgrund och bygger vidare på detta i 

avsnittet kring resultat och analys där den visar hur några av dessa strategier fungerar i praktiken. 

Studien visar bland annat en metod som benämnts vid medling där förskolläraren vägleder barnen 

genom konflikterna och uppfyller delar ur förskolans läroplan, Lpfö98, eftersom att barnen i dessa 

sekvenser får utveckla sin social och kommunikativa kompetens (Skolverket 2010, s. 6).  

 

Studien synliggör vikten av att få utbildning kring konflikthantering för att hantera dessa på ett 

önskvärt sätt där ett lärande sker hos barnen. Efter avslutad studie hoppas jag att lärare på universitet 

kring landet kan ta åt sig av detta och överväga att lägga till en kurs vid förskollärarutbildningen vilket 

syftar till att lära metoder och ge olika typer av redskap för att hantera konflikter vilka kan uppstå 

mellan barn i förskoleverksamheterna.  

Slutsatser 

Genom denna studie dras slutsatsen att medling, där barnen är de som äger sina konflikter, är den 

metod som fungerar bäst för att konflikten ska lösas på bästa önskvärda sätt. Detta dras på grund av de 

intervjuer vilka gjorts med förskollärare på de olika förskolorna samt kopplat till de observationer 

vilka gjorts i verksamheten. Observationerna synliggör att samtliga barn lämnar konflikten nöjda när 

de får vara med och påverka sin situation och när får sin åsikt kring vad som skett hörd, i motsats till 

när förskolläraren använder traditionella lösningar och bestämmer hur konflikten ska lösas slutar det 

med att ett eller fler av barnen lämnar konflikten missnöjt.   

 

Genom intervjuer samt litteraturstudie kan slutsatsen att utbildning inom området är för liten även 

dras. Samtliga förskollärare berättar att de inte fått särskilt mycket utbildning kring konflikthantering 

och de anser att utbildningen inom området bör bli större, att fortbildning bör erbjudas samt en kurs 

inom området vid förskollärarutbildningen bör finnas.  

Vidare forskning 

Vid avslutad studie anser jag att forskning kring utbildning inom konflikthantering kan bygga vidare 

på denna studie. Frågor vilka studien bland annat kan syfta till är:  

 Hur ser utbildningsmöjligheterna ut inom området?  

 Hur ser det ut med utbildning inom området vid högskolor i landet? 
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 Vilka möjligheter till fortbildning finns vid verksamheterna kring konflikthantering?  

Vidare kan forskningen syfta till att ta reda på varför det är brist på utbildning inom området? Och om 

det finns bakomliggande orsaker till varför utbildning inom konflikthantering inte finns vid 

förskollärarutbildningen på samtliga eller vissa högskolor i landet?  
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Bilagor  

Bilaga 1 
Observationsguide  
 

Konflikter & konflikthantering 

Förebyggande 

arbete 

 Förskollärarens 

Beteende 

 

 

 

 

Handlingsmönster  Undviker konflikt  

 

 

 

 

Bestämda sittplatser  Utser syndabockar  
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 Ge hot/straff 

 

 

 

 

’ 

 

Samtal kring rätt 
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Övrigt:  Tar över 
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  Agerar medlare 

 

 

 

 

 

 

  För dialog med 

den iblandade 

barnen 
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  Låter barnen äga 

konflikten 

 

Förskollärarens 

Kommunikationsför

måga 

 

 

 

 

 

Konflikter som 

stoppas 

 

Lyssnar aktivt på 

barnen 

 

 

 

 

Våld  

Visar empati  

 

 

 

 

Konflikter kring 

leksaker 
 

För den dialog där 

samtliga barn blir 

hörda 

 

 

 

 

 

Bråk om vem som 

står först i kön 
 

Hjälper barnen att 

hitta en lösning 

(medling) 

 

 

 

 

Konflikter kring vem 

som ska vara vad i 

leksituation 

 

  Övriga:  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
1. Berätta, vad är din uppfattning av en konflikt?  

 

2. Var sker de flesta konflikter mellan barnen?   

  

3. Hur arbetar ni med konflikthantering i verksamheten? Har ni några särskilda metoder, 

tekniker samt förebyggande arbete? Berätta! 

  

4. Hur anser du att en konflikt löses på bästa sätt? (Ex. vägledande pedagog, barnen löser själva, 

pedagogen bryter etc.)  

  

5. Finns det situationer där ni förskollärare går in och bryter konfliktsituationen? Istället för att 

exempelvis arbeta med vägledning genom konflikten? Varför/varför inte?   

6. Använder ni er av/har tillgång till någon särskild handlingsplan vid konflikthantering? Berätta!  

7. Speglas det arbete ni gör kring konflikthantering av sig i verksamheten? På vilket sätt?   

8. Kan det komma någonting positivt ur en konflikt? Vad i sådant fall?  

 

9. Om en konflikt mellan 2 barn förblir olöst, påverkar detta verksamheten? Varför/varför inte?  

 

10. Berätta hur ni gör vid informationen till vårdnadshavaren till barnen som varit delaktiga vid en 

konflikt? Informerar ni dem om alla konflikter eller endast vissa? Vad skiljer dessa konflikter 

åt (de som man informerar om och de man ”undanhåller”?)  

 

11. Jag kommer nu läsa ett antal påstående kring konflikthantering: 

Svara ja/nej, du får gärna vidare utveckla 

 

- Det är dåligt med utbildning inom området? 

 

- Konflikter är lärotillfällen? 

 

- En olöst konflikt blir större och svårare att hantera vid ett senare tillfälle? 

 

- Bästa metoden för att lösa en konflikt är att använda sig av en medlare? 

 

12. Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga 3 

 
Ort 2015-03-24 

 

Hej Föräldrar på XXX Förskola! 

 

Mitt namn är Evelina och jag studerar för tillfället min sista termin på förskollärarutbildningen vid Stockholms 

universitet på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen. Jag ska nu skriva mitt examensarbete vilket 

kommer handla om konflikthantering i förskolan. 

 

Syftet med min studie är att få syn på de metoder förskollärare brukar vid konflikthantering. För att samla in 

material kommer jag att intervjua dem förskollärare vilka arbetar vid den avdelning ditt barn går på och för att få 

ett bättre resultat skulle jag vilja observera förskollärarna i arbetet för att få syn på hur metoderna brukar 

fungerar i praktiken. Detta innebär att jag kommer att skulle vilja befinna mig i verksamheten bland barnen för 

att samla in materialet mellan 31/3-2015 – 8/4-2015. Jag kommer endast använda mig av anteckningar vid 

observationstillfällena vilket innebär att inga barn kommer bli fotade, filmade eller liknande. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet kommer endast jag att bruka vid bearbetning och analys samt 
sedan sammanställas i en slutsats. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 
 
Med detta brev vill jag be om ert samtycke för ert barns medverkan i studien. All medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Ert barn kommer även bli informerad om studien och dess syfte och 
samtycke kommer efterfrågas från samtliga barn. Samtycker ni till studien så er jag er att skriva under 
bifogad blankett. Om ni samtycker men ert barn tackar nej kommer barnets beslut respekteras. 
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 
 
 

Med Vänliga Hälsningar 
Evelina Didriksson 
Tel. nr: xxx 
Mail: xxx@xx.se 
 
 
Maria Bergman 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: xxx 
Mail: xx@xx.se 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till pedagogerna på avdelningen innan 

den 30/3-2015 Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………

…. 
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Bilaga 4 

 
Ort 2015-03-24 

 

Hej Förskollärare på XXX Förskola! 

 

Mitt namn är Evelina och jag studerar för tillfället min sista termin på förskollärarutbildningen vid Stockholms 

universitet på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen. Jag ska nu skriva mitt examensarbete vilket 

kommer handla om konflikthantering i förskolan. 

 

Syftet med min studie är att få syn på de metoder förskollärare brukar vid konflikthantering. För att samla in 

material önskar jag att få intervjua två förskollärare på er förskola samt utföra observationer i verksamheten. 

Mina förhoppningar är att kunna göra detta under perioden 30/3-2015 – 8/4-2015.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet kommer endast jag att bruka vid bearbetning och analys samt 
sedan sammanställas i en slutsats. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 
 
Med detta brev vill jag be om ert samtycke till att jag får komma och intervjua er samt observera er i ett 
arbete i verksamheten. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Om ni tackar ja har jag 
även bifogat samtyckes brev till samtliga föräldrar att skriva under. Barnen kommer självklart efterfrågas 
vid ett muntligt samtycke innan studiens start. Samtycker ni till studien så ber jag er att skriva under 
bifogad blankett. Jag kommer även kontakta er kring den 27/3 för ett muntligt samtycke. 
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 
 
 

Med Vänliga Hälsningar 
Evelina Didriksson 
Tel. nr: xxx 
Mail: xxx@xx.se 
 
 
Maria Bergman 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: xxx 
Mail: xx@xx.se 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till mig (Evelina Didriksson) vid mitt 

besök den 30/3-2015. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER samtycke till att delta i studien. 

 

 

Namn 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 
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