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Abstract 
 

I förskolans vardag sker otaliga möten mellan människor, vilket naturligt leder till att 

konflikter uppkommer och skapas i mer eller mindre utsträckning. Varje konflikt är unik och 

finns på olika nivåer och är av olika typer. Syftet med detta arbete är att belysa förskollärares 

uppfattningar, erfarenheter och hantering av konfliktsituationer mellan barn i fyra till fem års 

ålder – i förskolemiljö. Med hjälp av följande frågeställningar kommer syftet att belysas; Hur 

kan konfliktsituationer uppstå och se ut mellan barn i förskolemiljö? Hur hanterar 

förskolläraren konfliktsituationer och vad grundar sig deras agerande på? Hur arbetar 

förskolläraren för att förebygga konfliksituationer? 

  

Vår studie har en fenomenografisk ansats. Det centrala i fenomenografin är att beskriva 

människors uppfattningar om ett fenomen och variationen i människors olika sätt att erfara 

världen. Dessa uppfattningar och erfarenheter undersöker vi genom att intervjua tio 

förskollärare. 

 

Huvudresultatet av vår studie visar att en konflikt mellan barn uppstår när barnet eller barnen 

uppfattar saker och ting olika, med en mängd varierande innehåll, och barnen har av någon 

anledning svårigheter att respektera denna meningsskiljaktighet. Det positiva är att konflikter 

oftast, bidrar till lärdomar för både barn och vuxna. Förskollärare som stödjer och vägleder 

barnen i deras vardagliga samspel, gynnar barnens förutsättningar för att utveckla strategier 

för att konstruktivt hantera uppkommande konfliktsituationer. Våra informanter visar att 

erfarenheten av olika konflikter gör att den vuxne lättare kan vara steget före och förebygga 

destruktiva konfliktsituationer från att uppstå eller eskalera.  

 

 

Ämnesord: erfarenheter; fenomenografi; förskollärare, konflikthantering, uppfattningar  
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Förord 

 

Vår forskningsprocess har varit givande, lärorik och intressant. Även om denna resa har varit 

omtumlande och vi har haft några motgångar, upplever vi att den bidragit till en större 

förståelse, för hur vi i vår framtida yrkesroll, kan hantera konfliktsituationer mellan barn i 

förskolan.  

 

Tack alla förskollärare som bidragit till detta och gjort detta möjligt, utan er hade denna studie 

aldrig blivit av. Tack till vår handledare Marie Jedemark för alla dina kloka råd och ord under 

arbetets gång. Tack alla som läst vårt arbete under processen och på så sätt bidragit till att vi 

fått möjlighet att se det ur nya perspektiv.  Tack till våra familjer som stöttat oss och gett oss 

energi i motgångar. 

 

Tack! 

 

Mirella och Hannah 
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 1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund    
 

Förskolan utgör i dagens svenska samhälle en naturlig del av de flesta barns tillvaro. 

Förskolan blir på så sätt ett viktigt komplement till hemmet, där omsorg, fostran, lärande och 

utveckling skapar och samverkar i en dynamisk helhet (Löfdahl, 2007; Markström, 2007; 

Sommer, 2005; Skolverket, 2004; Ytterhus, 2003). Barn utvecklar en betydande del av sin 

identitet och personlighet under de sex första åren. Det är då det skapas viktiga sociala och 

psykologiska grundförutsättningar som påverkar hur barnet betraktar sig själv och sin 

omgivning (Sommer, 2005; Stern, 2003). I förskolans vardag sker otaliga möten mellan 

människor, vilket naturligt leder till att konflikter uppkommer och skapas i mer eller mindre 

utsträckning. Varje konflikt är unik och finns på olika nivåer och är av olika typer (Carlsson, 

2001; Ellmin, 2008; Malten, 1998).  

 

Begreppet konflikt, härstammar från det latinska ordet confli´ctus som till svenska språket kan 

översättas med sammanstötning (Nationalencyklopedin, 2012). En konflikt föreligger när två 

eller flera individer vid samma tidpunkt eftersträvar värden eller resurser som är otillräckliga i 

förhållande till individernas mål. Människor är olika och vi bär alla med oss en unik 

människo- och livssyn som färgar hur vi ser på konflikter och vad en konflikt innebär, vilket i 

sin tur påverkar hur hanteringen av konflikten ser ut. Dessutom kan människor ha vitt skilda 

åsikter, om huruvida det föreligger en konflikt eller inte (Carlsson, 2001; Carlsson & 

Rosenberg, 2011; Ellmin, 2008; Hakvoort & Friberg, 2012; Maltén, 1998). För barn är en av 

de viktigaste sociala färdigheterna just konflikthantering. De barn som saknar eller har 

otillräckliga färdigheter, riskerar oftare än andra att uteslutas från sociala aktiviteter (lek) och 

erhåller oftast inte samma omtanke och omsorg från kamrater (Sandberg, 2009; Vedeler, 

2009; Ytterhus, 2003).  

 

Förskolläraren och dennes ansvar, gällande konflikthantering, beskrivs på följande sätt i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010); ”Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 

bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Lpfö98/2010, sid.10).  
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Enligt Skolverket (2011a) har det stor har det stor betydelse för elevers välbefinnande att 

lärare kan hantera bråk och oro. Ett gott skolklimat underlättar relationerna mellan elever 

samt deras förmåga till att lära och utvecklas i en trygg miljö (a.a.). Enligt Skolverkets 

(2011b) rapporter (10:1211) har flera förskolor inklusive skolor fått underkänt av 

skolinspektionen i deras arbete mot kränkande behandling (a.a.). Det kan även vara värt att 

notera att i den nya lärarutbildningen från hösten 2011, ingår numera sociala relationer, 

konflikthantering och ledarskap inom den gemensamma utbildningsvetenskapliga kärnan 

(SFS 2010:541). Detta visar, utifrån vårt perspektiv, att konflikthantering betraktas som ett 

prioriterat område i både förskola och skola.   

 

Vestal & Jones 
1
 (2002)  visar att de förskolebarn vars lärare har utbildats inom 

konflikthantering, uppvisar högre generell färdighet att använda sig av mer konstruktiva 

lösningar i olika konfliktsituationer, än barn vars lärare saknade denna utbildning (a.a.). I 

Doppler - Bourassa (2008) 
2
 studie, undersöktes hur förskollärares synsätt på konflikter och 

konflikthantering mellan barn, påverkades, efter att ha genomgått en 13 veckors medling. 

Resultatet visade att samtliga förskollärare gjorde barnen delaktiga och efterfrågade barnens 

förslag på lösningar i konfliktsituationer, något som aldrig gjordes innan medlingen. Generellt 

sätt hade samtliga förskollärare en större tillit till sig själv beträffande att hantera konflikter 

tillsammans med barnen (a.a.). Utbildning i konflikthantering garanterar emellertid inte att 

läraren per automatik använder sig av eller kan omsätta denna kunskap till verksamheten. 

Teoretiska kunskaper är viktiga, men det avgörande är hur lärarens förhållningssätt och 

konkreta handlingar visar sig i verksamheten tillsammans med barnen. Färdigheter och 

strategier i konflikthantering handlar inte enbart om att behärska en teknik utan snarare att 

arbeta med sig själv och synliggöra, ifrågasätta och kanske modifiera sina djupt 

grundläggande tankar och värderingar (Carlsson, 2001; Ellmin, 2008; Hareide, 2006; Öhman, 

2009).  

 

Oavsett om förskolläraren har utbildning och arbetar med sig själv, så skiljer sig 

arbetsvillkoren. Det är inte ovanligt att pedagoger upplever otillfredsställelse i sin 

arbetssituation, barngruppen är stor i förhållande till antalet personal och många krav ska 

tillgodoses. Om pedagogen känner sig otillräcklig och stressad, kan det i vissa situationer 

resultera i att pedagogen använder sig av ett icke önskvärt beteende gentemot barnen. Likväl 

                                                 
1
 Förskollärare som arbetar med barn i åldern fyra till fem år 

2
 Förskollärare som arbetar med barn i åldern tre till fem år 



 8 

kan de stora barngrupperna ha en negativ inverkan på barnen och deras förutsättningar att 

skapa goda icke konfliktfyllda relationer. Med andra ord, förskollärare har samma ansvar men 

under olika villkor, som inverkar på deras förmåga att skapa en tillfredställande lärandemiljö 

(Ellmin, 2008; Johansson, 2002, Johansson & Johansson, 2003; Thors, 2007; Ytterhus, 2003; 

Öhman, 2009). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar, erfarenheter och hantering av 

konfliktsituationer mellan barn i fyra till fem års ålder – i förskolemiljö. Med hjälp av 

följande frågeställningar kommer syftet att belysas:  

 

1. Hur kan konfliktsituationer uppstå och se ut mellan barn i förskolemiljö? 

2. Hur hanterar förskolläraren konfliktsituationer och vad grundar sig deras agerande på? 

3. Hur arbetar förskolläraren för att förebygga konfliktsituationer? 

1.3 Teoretisk utgångspunkt  
 

Vår studie har en fenomenografisk ansats. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) och Starrin & 

Svensson (1994) är det centrala i fenomenografin att beskriva människors uppfattningar om 

ett fenomen och variationen i människors olika sätt att erfara världen (a.a.). Dessa 

uppfattningar och erfarenheter försöker vi undersöka genom de intervjuer vi genomför med 

förskollärare. 

 

1.4 Avgränsningar     
 

1.4.1 Barn 

 

Som ni kan se i läroplanen för förskolan (Lpfö98/2010) används begreppet barn. I läroplanen 

för grundskolan- med förskoleklass (Lgr 11) används begreppet elev. Vår studie berör barn i 

åldern fyra till fem år, därmed upplevs det som lämpligt att använda sig av begreppet barn och 

inte elev.  
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1.4.2 Förskollärare 

 

Förskollärare, pedagog, lärare, informant, personal eller vuxen kommer att användas 

omväxlande i studien, för att beskriva de personer som innehar förskollärarexamen och 

arbetar som förskollärare. Som även nämns i metodavsnittet 3.5 (sid. 24) så är en av 

informanterna barnskötare, men för att säkerställa anonymiteten används inte titeln 

barnskötare.   

 

1.4.3 Litteratursök - Elektroniska databaser och tidsskrifter 

 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar genomfördes i de elektroniska databaserna Artikelsök, 

Diva, ERIC, Google Scholar, Psycharticles och PsycINFO. Sökorden skapades utifrån 

studiens syfte och följande begrepp eller meningar användes enskilt eller tillsammans i olika 

kombinationer; Conflict, dispute, managing conflicts, preschool teacher, early childhood 

educator, teachers role, thoughts, peer conflict, preschool, kindergarten, interaction, 

experience/prevention, intervention, interpersonal problem-solving skills, conflict strategies, 

behaviour. Samtliga artiklar som är utvalda är godkända av etisk kommitté (peer rewiewed), 

det vill säga vetenskapligt granskade. Sökningar (se bilaga 1) genomfördes i databaser och 

tidsskrifter. Enbart de sökningar som gett utfall till de artiklar som används i vår studie 

presenteras.  

 

1.5 Disposition 
 

Inledningsvivis har ni fått ta del av vår bakgrund som enligt författares uppfattning placerar 

valt område i ett sammanhang. Studiens syfte, problemformulering och frågeställningar lyfts 

fram. Därefter följer en beskrivning av den teoretiska utgångspunkt vi ämnar betrakta och 

tolka valt område utifrån. Centrala begrepp avgränsas. En presentation görs av existerande 

forskning som ämnar besvara studiens syfte. I metodavsnittet presenteras val av metod, urval, 

undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning och analys av intervjuerna och sist de etiska 

ställningstagande som författarna har beaktat. Resultatavsnittet beskriver det resultat som 

framkommit utifrån författarnas gjorda analyser och tolkningar vilken avslutas med en 

sammanfattning och slutsats. I diskussionsavsnittet diskuteras vald metod och författarna 
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granskar kritiskt sitt eget förfarande. I resultatdiskussionen ämnar vi diskutera vår studies 

resultat i förhållande till tidigare forskning och vald ansats.  

2. Litteraturgenomgång 
  

Nedan följer forskning inom området. Som ni kommer att se i arbetet, så förekommer det 

förutom litteratur som berör förskolan, även litteratur som berör skolan. Värdegrundsarbetet i 

förskola (Lpfö98, reviderad 2010, sid. 4) och grundskolan (Lgr11, sid.7) har en liknande 

referensram genom den gemensamma skollag, (2010:800) ur vilket man ser på mänskliga 

rättigheter och rätten att inte bli kränkt (Skolverket 2011; Skolverket 2010).  

 

2.1 Förskolläraren som förebild 
 

Bandura 
3
(1997) och Bronfennbrenner (1976) beskriver att de mest inflytelserika förebilderna 

i ett barns liv, är de personer som står för trygghet och fostran. Dessa kan vara föräldrar, 

kamrater och andra vuxna som spelar en viktig roll i barnets vardagliga liv. Desto fler 

upplevelser av omsorg, bekräftelse och belöning som barnet erfarit tillsammans med 

förebilden – desto större inflytande och påverkan har förebilden på barnet. Om förebildens 

handlingar får positiva följder är det större sannolikhet att barnet utför det observerade 

beteendet och därmed mindre sannolikt att barnet utför oönskade/straffbara beteenden. Flera 

förebilder som beter sig på samma sätt har större möjlighet att påverka, än en enstaka förebild. 

Utifrån flertalet erkända studier kunde Bandura dra slutsatsen att barn kan lära sig ett 

beteende genom att observera och imitera, under förutsättning att barnet betraktar personen 

som en förebild (Bandura, 1997; Bronfennbrenner, 1976).  

 

Läraren som förebild kan inte nog poängteras, inte minst med tanke på att förskola och skola 

ses som en naturlig del av barns sekundära socialisering4
 (Carlgren & Marton, 2007; 

Colnerud & Granströms, 2002; Orlenius & Bigsten; 2008; Markström, 2007). Läraren, som 

vuxen och som förebild, har en maktposition i relation till barnet, vilket understryker vikten 

                                                 

3 Bandura, Albert, född 1925, socialpsykolog, professor, företrädare för social inlärningsteori, modellinlärning; 

imitation av "modeller”, betydelsefulla personer i barnets omgivning, vid förvärvande och omskapandet av 

tankar, känslor och handlingar (Nationalencyklopedin, 2012).  

 
 
4
 Sekundär socialisering: förskola och skola. Primär socialisering: familj/ föräldrar/vårdnadshavare/släkt.  
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av att förvalta rollen konstruktivt (Arnér, 2009; Orlenius & Bigsten; 2008; Sigsgaard, 2003; 

Öhman, 2009). Ett sätt att göra detta är att visa intresse för barns tankar och uppfattningar 

kring sina egna konflikter. En större insikt om samspelet mellan varandra erhålls samtidigt 

som läraren kan dra slutsatsen om vilket agerande som ger mest gynnsamt resultat när barnet 

ska stöttas i konstruktiv hantering av konflikter. För att kunna förstå barns perspektiv är det 

också nödvändigt att pedagogen är villig att möta och granska sig själv utifrån det. Det 

innebär att vara villig att betrakta sitt eget sätt att se, lyssna, kommunicera samt 

medvetandegöra sina egna tillkortakommanden, förutfattade meningar och fråga sig hur det 

påverkar barnet (Arnér & Tellgren, 2006; Carlsson, 2001; Hareide, 2006; Sigsgaard, 2003; 

Öhman, 2009). Vuxna bär på föreställningar vad ett barn är och bör vara, så kallad barnsyn. 

Vuxna ser på barn genom ett unikt filter och om detta filter aldrig ifrågasätts eller granskas 

närmare, finns risken att det blir svårare att förstå nutidens barn – då barnen bedöms utifrån en 

annan tids normer (Arnér & Tellgren, 2009; Sommer, 2005; Åberg & Taguchi, 2005 ).  

 

2.2 Förskollärarens agerande i den direkta 

konfliktsituationen 

2.2.1 Förskollärarens förhastade slutsatser 

 

Förskollärare i Bygdeson-Larsson 
5
(2010) och pedagoger i Singers & Hännikäinens 

6
 studie 

(2002) tillhörande ”strukturmedling” 
7
 hade en tendens att reagera och agera direkt med 

tillsägelser utan att egentligen ha observerat den till synes aktuella konfliktsituationen. I 

Berlin, Hadden, Snell, Voorhees & Stanton-Chapmans 
8
(2012) studie fick förskollärarna 

svara hur de agerade i de situationer där barn uppvisade ett trotsigt beteende. 74 av 78 

tillfrågade respondenter svarade att de inte tog reda på orsaken till barnets eller barnens 

                                                 
5
 Förskollärare som arbetar med barn i åldern ett till fem år. 

6 Förskollärare som arbetar med barn i åldern två till tre år. 

 

 
7
 Förskollärarna i Singers och Hännikäinens (2002)  studie använder sig av tre typer av agerande; ”lärarcentrerad 

medling” (läraren löser konflikten), ”barncentrerad medling” (barnen är delaktiga) och ”strukturmedling” 

(lärarens egen dagordning i fokus för att återställa ordningen utan att försöka återställa förhållandet mellan 

barnen eller hitta en lösning). 
 
8
 Förskollärare som arbetar med barn i åldern tre till fem år. 
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beteende (a.a.). Pedagoger tycks bära på förutfattade meningar och dessa visar sig inte sällan i 

konfliktsituationer, där den vuxne tror sig ha skapat en bild av hur någonting är.  

Carlsson & Rosenberg (2011) och Ellmin (2008) menar att det är vanligt att barn känner sig 

orättvist behandlade eller missförstådda i en konfliktsituation, då det ofta visar sig att den 

vuxna inte har förstått hela bilden och ofta missat tidigare händelser (a.a.). Sigsgaard (2003) 

framhåller att vuxna ofta gör misstaget att tolka barns beteende som obetänksamt eller som 

tecken på medvetet trots mot vuxna, när det i själva verket för barnet kan vara ett mycket 

logiskt och naturligt beteende, som vi borde lära oss att förstå. Det är då ett stort misstag av 

den vuxne att kritisera barnet för något det gjort utan att först försöka ta reda på och förstå 

anledningen till agerandet (a.a.).  

 

2.2.2 Skapa förståelse för varandras upplevelser  

 

Dialogen med barnet är nödvändig för att pedagogen skall kunna skapa en förståelse av 

situationen och minska risken för missförstånd, samt för att barnen skall skapa sig en 

förståelse för varandras upplevelser. Den klart övervägande majoriteten av förskollärarna i 

Gruss & Jackssons 
9
  (1999), Göncü och Cannella 

10
(1996), Jenkins, Ritblatt & McDonalds 

11
(2008) och Johanssons 

12
 (2002)  studie brukar uppmuntra samtliga inblandade barn i en 

konfliktsituation att ge sitt perspektiv (tankar och känslor) av vad som inträffat (a.a.). De 

förväntar sig att barnet skall försöka reflektera kring det andra barnets upplevelse av 

situationen samt vad de själva kan tänkas ha gjort och vilket konsekvenser det gett för det 

andra barnet (Gruss & Jackssons, 1999; Göncü och Cannella, 1996; Johansson 2002). Piaget 

13
(1968) menar att barn som är under sju år har svårt med empati och att förstå andra 

personers synsätt. Piaget menar att barnet befinner sig i det så kallade egocentriska stadiet där 

denna förmåga ännu inte utvecklats. Han menar emellertid att om barn ges möjlighet att 

konfronteras med uppfattningar, som skiljer sig från egna uppfattningar, kan barn successivt 

lära och anpassa sig. Barns erfarenheter och tankar internaliseras och kan på så sätt resultera i 

ett mer empatiskt beteende (a.a.).  

 

                                                 
9
 Förskollärare som arbetar med barn i åldern tre till fem år. 

10
 Barnens konkreta ålder nämns inte, enbart ”förskoleålder” nämns. 

11
 Förskollärare som arbetar med barn i åldern tre till fem år. 

12
 Förskollärare som arbetar med barn i åldern ett till tre och ett halvt år. 

13
 Piaget, Jean, född 1896 - 1980, utvecklingspsykolog och pedagog (Nationalencyklopedin, 2012). 
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2.2.3 Förskolläraren tillrättavisar och ”löser” konflikten 

 

Det finns förskollärare som till skillnad från dialog använder sig av monolog, det vill säga att 

den vuxne inte lyssnar på barnet eller dennes förslag i konfliktsituationen. Den vanligaste 

strategin är att utdela tillsägelser och hänvisa till gällande regler, samt att ge förslag eller 

uppmana barnen till hur de ska handla i situationen. Förskollärarna ”löser” konflikten åt 

barnen, snarare än tillsammans med barnen (Göncü & Cannella, 1996; Johansson, 2002; 

Kemple, Davids & Hysmiths, 1997 
14

 ; Killen, Rey, Barakkatz & Wangs, 2000 
15

; Singers & 

Hännikäinens 
16

; 2002). Pedagoger i Johanssons (2002) och i Singers & Hännikäinens (2002) 

studie 
17

 berättar att de ständigt måste tillrättavisa och upprepa för barnen vad de bör och inte 

bör göra. Förskollärarna menar att detta agerande skapar förutsättningar, så att barnen med 

tiden, utvecklar förmågan att visa omtanke och hänsyn för andra. (a.a.). Sigsgaard (2003) 

menar att studier han genomfört i danska förskolor, på barn i fem till sex års ålder, tydligt 

visar att barn i denna åldersgrupp får relativt lite tillsägelser och skäll, i förhållande till de 

barn som är yngre. Sigsgaards tolkar detta bero på att de yngre barnen ännu inte lärt sig de 

rådande normerna i barngruppen.  Likaså börjar denna cirkel om när barnen blir sex till sju år 

gamla och de blir de som är yngst i skolan (a.a.). 

 

 

Strategin där lärarna stoppar konflikten, förklarar gällande regler och skiljer de inblandade åt, 

riskerar att resultera i att barnen skäms och känner sig dumma för att de inte har följt reglerna, 

snarare än att barnen ges möjlighet att lära sig något utav situationen (Carlsson & Rosenberg; 

2011; Hakvoort & Friberg 2012). Det här sättet att hantera barnens konflikter riskerar både att 

minska barnets tilltro till sig själv och till den vuxne, vilket beskrivs ytterligare i 

nästkommande avsnitt (Carlsson, 2001; Carlsson & Rosenberg, 2011; Sigsgaard, 2003).  

 

Hur pedagogen använder sig av ordet förlåt i konflikthantering påverkar barnens möjligheter 

att lära sig av konflikten. Det förekommer att vuxna uppmanar och ibland kräver att barn i en 

konflikt skall säga ”förlåt” (Carlsson & Rosenberg; 2011; Johansson; 2002; Kolfjord; 2009).  

För vissa vuxna är det viktigt att barnen lär sig att be om förlåtelse, då de utifrån deras synsätt 

                                                 
14

 Förskollärare som arbetar med barn i åldern tre till fem år. 
15

 Förskollärare som arbetar med barn i åldern tre till fem år. 
16

 lärare som tillhörde kategorin ”lärarcentrerad medling, se tidigare förklaring sidan 11. 

 
17

 lärare som tillhör kategorin ”strukturmedling”, se tidigare förklaring sidan 11. 
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finns ett samband mellan att be om förlåtelse och reflektion kring sitt handlande (Johansson, 

2002). Ordet förlåt kan även för en del vuxna utnyttjas som en mer eller mindre generell 

lösning. Resultatet kan bli att barnen uppfattar att det är okej med oärlighet och att använda 

sig av specifika ord, som förlåt, för att blir fri från situationen. Detta menar författarna i 

många fall kan ge barnet en illusion av att ha ”löst” problemet – medan det i själva verket är 

så att konflikten förblir olöst (Carlsson, 2001; Johansson; 2002; Kolfjord, 2009). Pedagogerna 

i Bonica (1997) och Johansson (2002) belyser den viktiga roll som vuxna har i att verka för en 

försoning mellan barnen, speciellt efter allvarliga konflikter (a.a.). Det är viktigt att ge barnen 

en möjlighet att ställa saker och ting till rätta. De barn som ännu inte utvecklat det verbala 

språket kan trösta genom handling, exempelvis som en kram eller klapp (Johansson, 2002). 

Förskollärare i Singers och Hännikäinens (2002) studie uppmuntrade sällan barnen att be om 

ursäkt efter en konfliktsituation (a.a.). Pedagoger i Johansson och Johansson (2003), menar att 

det för en del barn kan kännas bättre efter att ha sagt förlåt, likväl som för den som mottar 

ursäkten. Det viktigaste enligt författarna är emellertid att samtliga parter känner sig nöjda 

med situationen när de skiljs åt, oavsett om de bett varandra om ursäkt eller inte (a.a.). 

 

2.2.4 Barnens förmåga att hantera konflikter 

 

Som vi kan se i ovanstående avsnitt så är det den vuxne som är huvudperson i 

konflikthanteringen. Flertalet författare (Carlsson, 2001, Ellmin, 2008; Sigsgaard, 2003; 

Stern, 2003; Thornberg, 2006a) menar; om barnet upplever att den vuxne inte efterfrågar 

dennes tankar eller känslor kan många barn jämställa detta med att barnets tankar och känslor 

inte är viktiga. Tilliten till sig själv och den vuxna minskar, ett ogynnsamt förhållande skapas 

som innebär att barnet konstant söker sig till den vuxne för hjälp eller tvärtom- aldrig vågar be 

om hjälp på grund av rädsla för att bli tillrättavisad (och kanske avvisad) och därmed tvingas 

uppleva svåra känslor som skam och skuld. Barn känner oftast av vilka förväntningar eller 

förutfattade meningar som den vuxne har, oavsett om dessa förväntningar är verbalt uttryckta 

eller visar sig genom förhållningssätt och kroppsspråk (a.a.).  

  

Barns sätt att hantera konflikter verkar vara beroende av vilken situation barnet befinner sig i, 

och beroende av motpartens konfliktstrategier.  Thornbergs (2006b) studie visar på att barn i 

högre utsträckning är mer benägna att använda sig av fysiskt våld när motparten uppvisar 

aggressivitet. (a.a.). En del av arbetet i att stärka barnets självförtroende handlar om att ge 



 15 

barnen verktyg som de kan använda sig av i konfliktsituationer, både vid de tillfällen de 

vuxna är närvarande men även vid de tillfällen när de vuxna inte är närvarande (Gruss & 

Jackson, 1999; Göncü & Cannella, 1996; Hakvoort & Friberg, 2012; Johansson, 2002). Den 

vuxnes roll handlar om att inta en opartisk roll, att lyssna, uppmuntra, ge utrymme och 

förståelse till samtliga inblandade individers tankar, känslor och handlingar, samt fråga barnen 

om tänkbara lösningar (Ellmin, 2008; Hakvoort & Friberg, 2012; Hareide, 2006; Singers & 

Hännikäinens; 2002
18

). I Singers & Hännikäinens (2002)  studie visade det sig att 

förskollärare tillhörande ”barncentrerad medling” ofta använde sig av uttrycket ”använd dina 

ord” som alternativ till fysiskt våld. Det framkom också att dessa lärare, liksom lärare som 

tillhörde ”lärarmedling”, oftare använde sig av positiva ”gör – regler”, än lärare tillhörande 

”strukturmedling” som fokuserade på ”gör inte” regler (a.a.) 

 

I konfliktsituationer brukar pedagogen diskutera med barnen och ge förslag på hur de kan 

uttrycka sina åsikter och formulera sig gentemot motparten. Detta för att göra sig förstådd 

samt att få en ökad förståelse och medvetenhet om varandras perspektiv (Carlsson, 2011; 

Ellmin, 2008; Johansson, 2002; Vedeler, 2009; Öhman, 2009). Pedagogernas strategi handlar 

om att visa respekt för barnens tankar och förslag, med målet att barnen skall lära sig att göra 

detsamma i samspel med andra (Johansson, 2002). Enligt Vygotskijs (2001) sociokulturella 

teori, lär och utvecklas individen i samspel med sin omgivning. Genom en vuxen eller mer 

erfaren persons stöd och vägledning kan barnet hantera sådant som det inte hade klarat av 

ensam. Det barnet kan klara av med stöd av en vuxen idag, kan barnet ensamt behärska ”i 

morgon”. Detta beskriver Vygotskij som barnets potentiella utvecklingszon.  

 

2.2.5 Leken som gemensam plattform  

 

Enligt Bonica (1997) och pedagogerna i Johansson (2002) fungerar leken som en utmärkt 

plattform där de vuxna aktivt kan delta och hjälpa barnen att kompromissa, hitta nya strategier 

för att samspela och förhandla (a.a.). Genom den vuxnes delaktighet och stöd förväntas det att 

barnen ska imitera de vuxnas beteende och lära sig liknande strategier (Johansson, 2002; 

Johansson & Johansson, 2003). Sett utifrån barns perspektiv är tillvaron en helhet, där lek och 

lärande inte kan skiljas åt, utan istället stimulerar varandra i ett dynamiskt samspel (Johansson 

& Samuelsson, 2006). I leken lär sig barnen sociala regler, kommunikation, samarbete, ta den 

                                                 
18

 Lärare som tillhör kategorin ”barncentrerad medling” (barnen är delaktiga) 
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andres perspektiv, uttrycka sig och bearbeta sina upplevelser, erfarenheter och känslor 

(Johansson & Samuelsson, 2006; Vygotskij, 1995,Öhman 2003 ).  

 

2.2.6 Känslors betydelse i konflikter  

 

Stern (2003) och Thornberg (2006a) framhåller vikten av att den vuxna synliggör barnets 

känslor. Den vuxna bör bekräfta barnets uppvisade känsla genom att exempelvis säga: ”jag 

ser att du är arg”. Genom denna handling bekräftas barnet samtidigt som känslan får ett namn. 

Om den vuxne ger barnet möjlighet att träna sig och lära sig hur olika känslor kroppsligt kan 

ta sig uttryck, kan detta i sin tur underlätta för barnet att uttrycka sig och göra sig förstådd, 

samtidigt som det blir lättare för barnet att förstå sin omgivning (a.a.). Förskollärarna i 

Johanssons (2002) studie strävar efter att barnen skall få en förståelse för både egna och andra 

barns känslor; lära sig visa och identifiera olika känslor samt förstå orsakerna till dessa 

känslor. Pedagogen uppmuntrar barnen i konfliktsituationen att reflektera över det andra 

barnets upplevelse och känslor. De vuxna försöker även uppmärksamma barnet på om de 

minns hur de själva upplevde det när de befann sig i en liknande situation. Målet är att barnen 

skall skapa sig en förståelse för vilket samband och vilka konsekvenser som finns mellan egna 

handlingar och andra barns känslor (Johansson, 2002).  

 

2.2.7 Människans grundläggande behov 

 

Lika viktigt är det att barnet får en förståelse för de gemensamma behov och önskningar som 

kan ligga bakom barnens handlingar och som i sin tur ger drivkraft till konfliktsituationer. 

Enligt Ellmin (2008) är behovet av att bli sedd, hörd, bekräftad och delaktig kanske de 

viktigaste förutsättningarna för en positiv utveckling hos varje enskild individ. Den vuxne bör 

visa att denne ser barnet, tror på barnet och ger plats för barnet (a.a.). De grundläggande 

behov som många forskare delar, men som Maslow 
19

var förgrundsgestalt till, är; kroppsliga 

behov så som mat och husrum. På nästkommande nivå kommer de psykosociala behoven så 

                                                 
19

 Maslow, Abraham Harold, 1908–70, psykolog, professor - känd för sin teori om motivation och personlighet, 

presenterade en motivationsteori där människans existentiella behov är ordnade i ett antal olika nivåer 

(Nationalencyklopedin, 2012).  
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som: trygghet och säkerhet, kärlek och vänskap, självkänsla, tillhörighet till gruppen, 

delaktighet, förståelse, mening, glädje, kontroll och rättvisa (Bowlby, 2010; Maslow, 1970; 

Schutz, 1994; Stern, 2003). 

 

2.2.8 Språk och kommunikation  

 

De psykosociala behoven (tillhörighet, gemenskap och meningsfullhet) som nämns i 

ovanstående text, uttrycks och tas emot via språket och kommunikationen (Carlsson, 2001; 

Ellmin, 2008; Maltén, 1998). Kommunikationen mellan människor är en symbolisk aktivitet, 

vilket inkluderar både verbala och icke-verbala signaler, så som kroppsspråk, tonfall och 

gester. I kommunikationen försöker individen tolka och återskapa meddelande genom att 

koda av, individen den kommunicerar med. Kodning och avkodning påverkas av en mängd 

faktorer som exempelvis den individuella förmågan och erfarenheten (Maltén, 1998; Nilsson 

& Waldemarson, 2007). För att få ett ömsesidigt utbyte av kommunikationen förutsätter det 

att kommunikationen är en tvåvägskommunikation. I denna process görs återkopplingar 

genom att parterna ger varandra ”feedback”, man gör sig själv medveten om att man uppfattat 

sin kommunikationspartner rätt. För att inte missa viktigt detaljer i kommunikationen är det 

viktigt att kroppsspråk och känslobudskap stämmer överens (Maltén, 1998; Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Med detta som en del av bakgrunden menar Maltén (1998) att lärare bör 

granska sig själv för att bli medvetna om vilka signaler och/eller budskap som de sänder ut till 

sina elever, detta inte minst för att undvika onödiga missförstånd.  

 

2.2.9 Konfliktorsaker  

 

Det förekommer otaliga orsaker till hur eller varför konflikter uppstår och skapas mellan 

människor. Emellertid är många författare (Carlsson, 2001; Carlsson & Rosenberg, 2011; 

Ellmin, 2008; Malten, 1998; Szklarskis, 1996; Vedeler, 2009; Öhman, 2003) eniga i att det 

förekommer mer eller mindre generella konfliktorsaker, vilka uppstår och skapas i samspelet 

mellan barn i förskola och skola. Konflikter kan uppkomma som ett resultat av att någon 

bryter mot sociala normer och regler. Det kan vara barn som ljuger, sviker förtroenden, retas 

för något i ett annat barns beteende eller utseende. Det kan bero på maktutövande; att barnet 

tillskriver sig själv regler som är fördelaktiga i relation till annat barn, barn som vill ha samma 
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leksak, vara med samma person och/eller vistas på samma plats. Som ovanstående faktorer 

beskriver, handlar det om att barnen tänker och tycker olika om någonting, som i sin tur kan 

leda till konflikter (a.a.). Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att orsaker till konflikter 

varierar men det som är gemensamt för samtliga faktorer är att ”bakom” beteendet handlar det 

egentligen om människors önskan att tillgodose sina grundläggande behov, varvid det inte är 

svårt att förstå att konflikter uppstår (Bowlby, 2010; Maslow, 1970; Schutz, 1994; Stern, 

2003). Konflikter betraktas av många forskare, däribland utvecklingspsykologer, som en 

naturlig och nödvändigt del av människans liv och tillvaro (Carlsson, 2001; Ellmin, 2008; 

Maltén; 1998; Piaget, 1968; Sommer, 2005; Öhman 2003; Szklarski 1996; Vedeler, 2009 ). 

Ett samhälle eller en skola som är helt fri från konflikter är inte möjlig, knappt önskvärd, då 

förändring, lärande och utveckling ofta hör samman med konflikter (Carlsson 2001; Ellmin, 

2008; Maltén; 1998; Szklarski, 1996).  

 

2.3 Konfliktförebyggande arbete och åtgärder 

2.3.1 Stegvis  

 

StegVis är ett av flera program20 för att förebygga mobbing. Flera av dessa riktar in sig på 

skolan och de direkta mobbingsituationer, andra i förebyggande syfte mot mobbing och 

kränkningar. Flera av programmen syftar till att träna i och förebygga sociala problem som 

kan uppstå i förskola och skola (Skolverket, 2009).  

 

Steg Vis 
21

syftar till att träna barns emotionella och sociala kompetens. Sett utifrån ett 

långsiktigt perspektiv är det tänkt att förebygga aggressivt beteende. Ett av huvudmålen är att 

pedagogen stimulerar och stödjer barnen att bli mer självständiga i att lösa problem, vilket i 

sin tur väntas leda till stärkt självkänsla och internalisering av ny kunskap. En av 

grundpelarna i programmet är att språket sätter ord på känslorna. Genom att lägga fokus på 

                                                 
20

 Andra program är Farstametoden, Friends, Komet (riktar sig till lärare och föräldrar), Lions Quest, 

Olweusprogrammet och SET. Alla dessa riktar sig mot skolan och endast Steg Vis (och indirekt Start för ett till 

teråringar) riktar sig mot förskolan (Skolverket, 2009).  
21

 StegVis grundades i USA under 1980-talet av Jennifer James, vars ideella förening fokuserade på engagemang 

kring prostitution och sexuellt utnyttjande av barn. Föreningen har utvecklat program, som Second Step, i syfte 

att bland annat skydda och förebygga våld bland barn. Second Step används i många länder, inklusive Sverige, 

och tar fasta på att utveckla empati, impulskontroll, problemlösning och aggressionshämning för att hjälpa barn 

att undvika våldsbeteenden (Skolverket, 2009).  
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det sociala i barns lärande, utgör grunden för stegvis. Grundpelarna är: Empati, 

impulskontroll, problemlösning och självkontroll. Genom dessa grundsteg stärks barnens 

förmåga att ta andras perspektiv, känna igen sina egna och andras känslor samt att agera 

empatiskt. Barnen får även lära sig strategier för problemlösning och de får möjligheten att 

träna sociala färdigheter. Man begränsar det impulsiva och aggressiva i barns beteende. I detta 

program får de tillägna sig metoder för att hantera ilska. Barnen måste få kontroll över sin 

ilska, lära sig att känna igen den och även bli medveten om vad som kan framkalla denna 

ilska (Skolverket, 2009). 

 

De känslor som pedagogen i Stegvis arbetar med tillsammans med barnen är glädje, ledsnad, 

ilska, överraskning, rädsla och avsmak. I programmet används bilder på olika situationer och 

ansiktsuttryck, och barnen uppmuntras att leva sig in i de olika situationerna. De får komma 

med förslag på hur man kan hantera, men även på hur man kan förhålla sig till situationer som 

dessa. Dessa förslag får de omsätta i praktiken genom rollspel. De förslag som framkommit i 

samtalen övas i den dagliga verksamheten och uppmärksammas av både pedagoger och barn.  

Detta material utgår ifrån lektionsmetoden 
22

 och är systematiskt upplagda och är därmed lätta 

att följa. Åldersgruppen som materialet vänder sig till är fyra till sex -åringar i förskola och 

förskoleklass, för sju till åtta -åringar, för nio till tio -åringar samt för 12–15-åringar 

(Skolverket, 2009).  

 

Stegvis grundar sig till stor del i kognitiva teorier. I dessa teorier, där psykologiska problem 

uppstår, utgår man ifrån att personen har dysfunktionella antagande om sig själv. Till exempel 

om man utgår ifrån negativa antaganden om sig själv så blir reaktionen på andra människor 

annorlunda än om man tänker positiva tankar om sig själv. Grundarna till Stegvis23 presenterar 

en omfångsrik teorietisk bakgrund. Skolverket (2009) menar emellertid att det är svårt att se 

de olika teoriernas relation till programmet som gör att barnen kommer att öka sin 

emotionella kompetens. Pedagogernas endagsutbildning upplevs också som alldeles för kort 

för den teori som presenteras (Skolverket, 2009). 

 

                                                 
22

 Läraren använder sig av materialet på bestämda tider som passar i dennes verksamhet.   

 
23

 Se sidan 18 för information. 
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2.3.2 Tydliga regler, riktlinjer och rutiner  

 

Konfliktförebyggande arbete handlar inte minst om pedagogens förmåga att skapa en 

tillfredställande pedagogisk miljö. Pedagogen bör fundera över vilket syfte och vilka tankar 

som ligger bakom pedagogens sätt att organisera den pedagogiska miljön, i allt från material 

till hur rutiner och såväl planerade som icke planerade aktiviteter ser ut (Johansson, 2002; 

Nordin-Hultman, 2004; Singer & Hännikäinen, 2002). Johanssons (2002) och Killen med 

fleras (2000) studie framhöll att tydliga regler, riktlinjer och rutiner är viktigt för att barnen 

skall lära sig hur de tar hänsyn till och visar omtanke om varandra. Pedagogerna arbetar för att 

barnen skall utveckla och skapa ett gott kamratskap, lär sig självkontroll, normer, lämpligt 

uppförande och utvecklar social kompetens (a.a.). Många förskollärare i Berlin med fleras 

(2012) studie etablerar och upprätthåller tydliga regler och rutiner som omprövas och 

utvärderas för att anpassas till barnens ålder. Studien visar att respondenterna i första hand 

och i betydligt högre utsträckning använde sig av allmänna strategier, till skillnad från 

användning av individuellt anpassade strategier. 

 

Gruss & Jacksons (1999) studie menar att konfliktförebyggande arbete handlar om att 

pedagogen arbetar tillsammans med barnen - på ett sätt där barnen känner sig delaktiga. 

Vidare beskrivs hur pedagogen tillsammans med barnen skapar olika sorters material som är 

tänkt att fungera som stöd och riktlinjer i hur barnen bör bete sig mot varandra. Det 

förekommer gruppdiskussioner och rollspel, där barnen och pedagogen tillsammans samtalar 

och reflekterar omkring olika tänkbara sätt att hantera olika konfliksituationer på, samt 

tänkbara konsekvenser av olika handlingsalternativ (a.a.) Bygdeson-Larson (2010) menar att 

de vuxna också gynnas i att ha tydliga regler och riktlinjer att agera enligt. Pedagoger på en av 

de undersökta förskoleavdelningarna i Bygdeson-Larsons studie, agerar först när konflikten är 

ett faktum. Det förekommer inga tydliga strategier för personalen att använda sig av när det 

gäller att förebygga konflikter.  

 

  

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Elisabeth%20Nordin-Hultman&fromproduct=true
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3. Metod  
 

Under följande rubriker presenteras den metod vi använder oss av i studien, och varför denna 

hjälper oss att nå vårt syfte och mål med arbetet. Kortfattat beskrivet får ni först ta del av vald 

metod, tillvägagångssätt och genomförande av den empiriska studien samt förekommande 

etiska ställningstaganden. Metodkritik och granskning av vårt tillvägagångssätt finner ni i 

metoddiskussionen 6.1 sidorna 46-49.  

 

3.1 Val av metod 
 

Vår studie tar reda på förskollärares uppfattningar och erfarenheter med ett specifikt fokus.  

Vi förde ett samtal med förskollärarna, för att ge dem möjlighet till att ge studien en fördjupad 

bild av deras erfarenheter och uppfattningar i hur de hanterar konflikter 
24

. Samtal i form av 

en intervju, menar Trost (2010) och Starrin & Svensson (1994) är en av de vanligaste 

metoderna att samla in data till undersökande kvalitativa studier. 

 

Vi har valt att belysa en specifik konfliktsituation (fallbeskrivning, se bilaga 2) som diskuteras 

med enskilda förskollärare under en intervju. Fallbeskrivningen belyser en konfliktsituation 

mellan tre barn i 5års åldern. Den är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag, för en 

öppnare och mer generell diskussion om konflikter och konflikthantering i förskolan. Innan 

vårt möte med förskollärarna, har vi valt ett antal frågor som grundfrågor och följdfrågorna 

anpassas efter informanternas svar.  Trost (2010) benämner detta som strukturerad intervju, 

vilket innebär att frågorna handlar om ett specifikt område och att de är öppna, det vill säga 

utan förutbestämda svarsalternativ. 

 

Vår studie syftar till att tolkas och analyseras utifrån fenomenografisk ansats. Enligt Starrin & 

Svensson (1994) är det centrala i fenomenografin människors uppfattningar av ett fenomen 

och variationen i deras sätt att erfara världen. Enligt fenomenografin skall den som intervjuar 

lyssna utan förutfattade meningar och tillåta den intervjuade att fritt beskriva sina upplevelser 

utan avbrott för intervjuarens frågor. Som intervjuare är det vår uppgift att tolka och försöka 

förstå meningen i informantens berättade upplevelse, både i den aktuella intervjusituationen 

samt då materialet i efterhand bearbetas. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) och Starrin & 

                                                 
24

 Konflikt menar vi hantering både i förebyggande, i den direkta konfliktsituationen och hanteringen därefter. 
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Svensson (1994) har intervjuarens kunskap om intervjuteknik samt intresse och förmåga till 

samspel, en avgörande betydelse för det resultat som intervjun frambringar. 

 

3.2 Urval 
 

Vi har genom e-post tagit kontakt med 30-40  rektorer och förskollärare i södra Sverige för att 

göra en förfrågan om att medverka i vår studie genom intervjuer.  De personer/förskolor som 

genom respons tackat ja till att medverka i vår studie, har på så sätt blivit utvald. De utvalda 

informanterna har vi därefter kontaktat genom telefon eller besök för att bestämma tid för 

intervjun. När vi bestämt datum och tid med de berörda personerna har vi via e-post skickat 

fallet (se bilaga 2) med konfliktsituationen och ett informationsbrev (se bilaga 3). I 

informationsbrevet gör vi en kort presentation av hur intervjun kommer att gå till, syftet och 

presenterat vad de etiska principerna innebär för informanten och dennes deltagande  

 

Vårt urval grundar sig i att förskollärarna ska arbeta med barn i åldrarna fyra och fem år. Vi 

har inte tagit hänsyn till populationer med en viss bakgrund, det enda vi har tagit hänsyn till är 

att de ska vara förskollärare som arbetar med barn fyra till fem år och att förskolan ligger i 

södra Sverige. En möjlig fördel med att som intervjuperson ha möjlighet att medvetet välja 

olika populationer skulle vara att det kan generera en större bredd och därmed rikare material. 

Trost (2010) menar att vid kvalitativa intervjuer är det omständigheterna och syftet med 

studien som styr urvalet. Vi antog att ett urval med tio intervjuer kunde vara rimligt att 

analysera och bearbeta för att på ett hanterbart sätt får en överblick och samtidigt inte missa 

viktiga detaljer som Trost (2010) framhåller.  

 

3.3 Beskrivning av undersökningsgruppen  
 

I vår studie har vi intervjuat tio förskollärare. Alla arbetar med barn i åldrarna fyra och fem år. 

För att deras information ska bli möjlig att behandlas konfidentiellt har vi valt att benämna 

personerna med bokstäver (A-J).  Den informant som var yngst var 35 år och den äldsta 

informanten var 50 år.  Deras yrkesverksamma år sträckte sig från 5 år till 23år. Förskolornas 

personaltäthet sträckte sig från 6.4 barn/pedagog till 8.39 barn/pedagog, och ett genomsnitt av 

alla 10 avdelningar är 7.33 barn/pedagog. 
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3.4 Genomförande av intervjuer 

 
Före varje intervjutillfälle tillfrågades informanten om de innan intervjun startar vill säga eller 

fråga någonting, precis som Kvale & Brinkmann (2009) förespråkar. Innan inspelningen 

började fick informanterna lämna sitt godkännande till intervjun och till ljudupptagningen av 

deras uttalande (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick även fylla i kön, ålder, yrke, 

yrkesverksamma år, personaltäthet och nationalitet, för om vi möjligt skulle kunna se 

generella slutsatser utifrån dessa.  

 

Vi har valt att göra en ljudupptagning av intervjun. Trost (2010) och Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att det finns både för och nackdelar. Den största fördelen är att intervjuaren 

under intervjun kan koncentrera sig på ämnet och samspelet dem emellan. Den inspelade 

intervjun kan sedan lyssnas till flera gånger och båda skribenterna kan hjälpas åt att tolka det 

som sägs vid analys av materialet. En annan fördel är att intervjun blir korrekt återgiven. En 

av nackdelarna kan vara att det är tidskrävande att transkribera samt att det tar tid att lyssna på 

det inspelade materialet (a.a.). Längden på intervjuerna var från 16.35 minuter och som längst 

33.52 minuter. Varje intervju avslutades liksom den startade, genom det som Kvale & 

Brinkmann (2009) förordar, att fråga informanterna om dem har något de vill tillägga till 

samtalet eller något de vill lyfta fram eller poängteras innan intervjun avslutas.  

 

 

3.5 Bearbetning av datamaterial 

Utifrån de 10 intervjuer som genomfördes framkom svar på de frågeställningar som studien 

ämnade besvara. Kategorierna växte fram under analysens gång och en del av 

intervjufrågorna (bilaga 4) har bearbetats till kategorier och en del av den information som 

framkom har mynnat ut i nya kategorier och även underkategorier. Konflikter - naturligt, 

lärorikt och utvecklande, Förskoleverksamhetens villkor, Konfliktens innebörd och orsaker, 

Förskollärarens agerande i den direkta situationen, Ömsesidig tillit och förtroende mellan 

den vuxne och barnet, Konfliktförebyggande arbete, Relationen och samarbetet med hemmet 

och sist får ni ta del av informanternas erfarenheter i Yrkesetiska dilemman.  
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Som tidigare nämndes så har informanterna namngetts med olika bokstäver (A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J) för att samtliga informanter skall förbli anonyma, inte bara för utomstående 

förskolor utan även anonyma i förhållande till sina arbetskollegor inom samma arbetslag. En 

person av de tio intervjuade informanterna innehar yrket barnskötare och är i skrivande stund 

under utbildning till förskollärare. Emellertid används inte ordet barnskötare, då det skulle 

strida mot informantens anonymitet.  

 

3.5.1 Transkribering och analys av intervjuer 

 

Transkribering och analyser av de inspelade intervjuerna gjordes direkt efter 

intervjutillfällena. Detta för att intervjuerna och atmosfären skulle vara så ”färsk” i minnet 

som möjlighet. Detta menar Patel och Davidson (2003) är fördelaktigt, inte minst för att 

minimera risken för misstolkningar av materialet (a.a.). Vi har analyserat intervjuerna enligt 

den metod som Starrin & Svensson (1994) förordar då man gör intervjuer utifrån 

fenemonografisk ansats. Författarna lyssnade först igenom intervjuerna, samtidigt som dessa 

transkriberades. Därefter lästes intervjuerna igenom ett antal gånger för att verkligen ”lära 

känna” intervjumaterialet och få en känsla för helheten. I den andra analysfasen försökte vi 

uppmärksamma likheter såväl som skillnader i informanternas utsagor. Starrin & Svensson 

(1994) menar att när utsagor ses i ljuset av varandra, kan såväl skillnader som likheter 

framträda mer eller mindre tydligt. Författarna har försökt skönja mönster och identifiera 

förekommande delar och delarnas relation till helheten. Vi har försökt att selektivt välja 

sådant material som är relevant i relation till syftet. Under arbetsprocessens gång har 

kategorier efterhand bearbetats till nya, mer passande kategorier. I den avslutande fasen har 

författarna försökt att hitta den underliggande strukturen i kategorisystemet och synliggöra 

hur pedagogernas uppfattningar förhåller sig till varandra.  

 

3.6 Validitet 

Patel & Davidson (2003) menar att validitet innebär att forskaren undersöker det som är tänkt 

att undersökas (a.a.). Vi anser att validiteten i undersökningen är god, då intervjuerna har 

genererat sådant innehåll som varit relevant för syftet och frågeställningarna. Författarna har 

ringa erfarenhet av att genomföra intervjuer, så självklart hade en större erfarenhet troligen 

bidragit till högre validitet.  
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3.7 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut forskningsetiska principer 
25

 som forskaren (samt 

studenter som bedriver högskolestudier) ska använda vid intervjuer för att ge medverkande 

personer skydd. Dessa principer har informanterna fått ta del av genom ett informationsbrev, 

några veckor innan intervjun. Samt att informanterna i direkt anslutning till intervjun 

tillfrågades om de läst igenom brevet. Genom att informanterna fick ta del av vårt syfte med 

studien och ställa frågan om de var positiva till att medverka, har vi nyttjat 

informationskravet. De har i enlighet med informationskravet, blivit informerade att de kan 

avbryta sin medverkan både innan, under eller efter att intervjun är genomförd. Vi har tagit 

emot en underskrift av informanterna där det står att de tagit emot informationen och även att 

de godkänner att intervjun spelas in. Personerna som deltagit i studien kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att det som skrivs inte kommer att kunna kopplas till en viss 

person. I studien presenteras förskollärarna genom fingerade namn och därmed har vi nyttjat 

konfidentalitetskravet. När vi är klara med vår studie kommer allt transkriberat material att 

förstöras för att materialet inte ska kunna nyttjas i andra sammanhang, härvid har 

nyttjandekravet tillämpats Vetenskapsrådet (2002).  
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 Huvudkraven består av fyra principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidenttalitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Resultatanalys 

 

Inledningsvis får ni ta del av uppfattningar, erfarenheter och hantering i de konflikter som 

uppstår på förskolan, så som vi tolkar informanternas beskrivningar i intervjuerna. Avsnittet 

har delats in i följande kategorier: Konflikter - naturligt, lärorikt och utvecklande, 

Förskoleverksamhetens villkor, Konfliktens innebörd och orsaker, Förskollärarens agerande i 

den direkta situationen, Ömsesidig tillit och förtroende mellan den vuxne och barnet, 

Konfliktförebyggande arbete, Relationen och samarbetet med hemmet och sist får ni ta del av 

informanternas erfarenheter i Yrkesetiska dilemman. Vidare får ni ta del av informanternas 

uppfattningar, erfarenheter och hantering i förhållande till fallet (se bilaga 2). Slutligen 

presenteras en sammanfattning och en slutsats av resultatet.  

 

4.1 Konflikter – naturligt, lärorikt och utvecklande  

 

Det verkar finnas en gemensam syn hos samtliga förskollärare när det gäller synen på 

konflikter som något naturligt, lärorikt och utvecklande, både för barnet och för pedagogen;  

 

”… konflikter är ju en del av livet… ingen ska bli kränkt, ingen ska bli slagen, ingen ska bli ledsen, men om man 

bara bäddar in varandra, alltså både barn och vuxna, i mjuka fodral på nått sätt, och ingenting någonsin händer, 

alltså man liksom stöts och blötts, då blir det ännu värre när man blir större”...(J). 

 

Att konflikter utvecklas till något positivt förutsätter givetvis att förskolläraren stödjer barnen 

i konflikten så att barnet eller barnen kan gå stärkta från en konfliktsituation och har fått 

användbara redskap för kommande konfliktsituationer (C, G). 

 

Informant C berättar att genom erfarenhet och utbildning har informanten kommit till insikt i 

att situationer där ett barn räcker ut tungan, säger fula ord eller till och med slår på pedagogen, 

handlar det inte nödvändigtvis om att pedagogen har agerat på ett sätt som kan uppfattas som 

fel av pedagogen.  Det kan snarare handla om att barnet befinner sig i ett tillstånd av 

skamkänslor, vilket då kommer till uttryck på detta sätt. Vidare berättar informanten att 

pedagogen trots allt är vuxen och kan tåla och hantera detta. Tidigare kunde pedagogen ta 

väldigt illa vid sig och ibland även känna sig kränkt, men när pedagogen förstår den möjliga 

orsaken är det också lättare att förhålla sig till barnet och inte ta saker och ting personligt. 
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4.1.1 Aktiv dialog om konflikthantering  

 

Samtliga informanter berättar hur värdefullt det är att det finns ett öppet klimat mellan 

personalen. Det är viktigt att personalen i arbetslaget kan berätta för sina kollegor hur de 

hanterar olika situationer och vågar fråga hur kollegan skulle ha löst dem. Det gäller att dra 

nytta av personalens olika erfarenheter. Ett exempel, som framhålls av informant E och F, är 

då kollegan sett någonting av betydelse i den rådande situationen, varvid det är viktigt att 

delge informationen till kollegan som försöker lösa konfliktsituationen. Om kollegan 

undanhåller viktig information kan det missgynna barnen och deras försök att lösa situationen 

(E, F).   

 

Samtliga förskollärare som blivit intervjuade verkar tycka att det är viktigt att personalen i 

arbetslaget har en förståelse och en gemensam syn på hur arbetet med konflikthantering ser ut. 

Det vill säga att arbetslaget samtalar och diskuterar gemensamma mål samt vilka olika vägar 

de kan använda för att nå dit. Det är viktigt att föra en dialog kring vad som anses vara ett 

acceptabelt beteende i barngruppen;  

 

… ” för barnens skull måste man hålla en ganska enad linje i konflikter, vad som är okej och vad som inte är 

okej, och att vi bemöter dem med respekt, … för deras skull måste vi ha en professionell hållning” (A). 

 

Förskollärarna uttrycker att personalen i arbetslaget skall fungera som ett stöd för varandra 

och kunna avlasta varandra när behov finns. I de situationer där pedagoger upplever sig inte 

ha energi eller tålamod att hantera en konflikt, så ska pedagogen kunna be en kollega ta över 

ansvaret och hanteringen av den aktuella konflikten (C,G, H, I). 

 

 

4.2 Konflikthanteringens villkor 

 

Förskollärare berättar att arbetslagets villkor så som storlek på barngrupper och personal, 

spelar in och påverkar hur arbetet med konflikthantering i barngruppen ser ut (B, C, E, J). 

Förskollärare E berättar att de har många barn med speciella behov och även barn med 

diagnoser, där arbetet skulle ha underlättats om de var mer personal. Förskollärare J berättar 

att en svaghet för arbetslaget gällande konflikthantering, handlar om känslan att faktiskt 
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ibland inte räcka till; ”alltså det e ju inte egentligen oss det är fel på utan det är liksom att det är många 

barn”…( J) 

 

Vidare berättar informant J att det lätt kan uppstå konflikter kring mellanmål eller 

matsituationen när pedagogen ska ordna praktiska göromål och samtidigt samtala med barnen;  

”… det är en konst, och ibland är det övermäktigt, att man inte orkar, för man blir så jädrans trött”(J).  

 

Samtidigt berättar informanten att de vuxna har lärt sig att vara flexibla och utvecklat 

skickligheten att ”hålla tio tusen bollar i luften”, trots det kan förskolläraren uppleva det som 

påfrestande. Flexibiliteten lyftes fram som något personalen är bra på, men om det är positivt 

eller negativt ifrågasätts; …” men frågan är vem det är bra för? man håller ångan uppe ett tag och sen så 

orkar man inte längre”…( J).  

 

En av förskollärarna nämner att stress eller arbetsbelastning påverkar på hur man som 

pedagog agerar i vissa situationer; ”Sen är det ju stress, arbetsbelastning som kanske ibland gör att man 

inte agerar… precis som man önskar göra, men så är det ju överallt” (C).  

 

4.2.1 Utbildning i konflikthantering 

 

Ingen av informanterna har utbildning i konflikthantering. En av informanterna har utbildning 

i specialpedagogik. Några av informanterna berättar att det skulle ha varit önskvärt med mer 

kunskap om konflikthantering i grundutbildningen (B, E, J). Förskollärare E tycker det skulle 

varit bra om det under grundutbildningen funnits någon metod, som exempelvis ”stegvis”, 

som pedagogen fått möjlighet att öva sig i och bära med sig ut i yrkeslivet. Informant F lyfter 

fram betydelsen av fenomenografin som en välfungerande strategi i konflikthanering, men 

lyfter även fram sitt eget ansvar av att hela tiden uppdatera sin kunskap; 

 

”… bara för att man har en examen, alltså man måste bygga på den hela tiden, det här är en ny generation… som 

har andra förutsättningar, och andra erfarenheter, än när jag växte upp, och gick i skolan, så man måste hela tiden 

uppdatera sina kunskaper”( F). 
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4.2.2 Möjligheter till stöd i konflikthantering 

 

Förskollärarna tillfrågades hur de ser på möjligheter till stöd i konflikthantering på sin 

nuvarande arbetsplats. Samtliga tillfrågade, förutom en av informanterna som ännu inte hunnit 

skapa sig en uppfattning då de precis fått en ny förskolechef, uttrycker att det finns stöd att få 

i konflikthantering om arbetslaget upplever detta behov. Exempel på personer som kan stödja 

i konflikthantering är arbetskollegorna, förskolechefen, elevhälsan, skolpsykologer, 

specialpedagoger (A, B, C,D, E, F, J). Informant F är ensam om att nämna föräldrarna som ett 

möjligt stöd i konflikthantering.    

 

Några förskollärare uttrycker att samtal och reflektion i arbetslaget betraktas som en värdefull 

resurs, men att tiden till detta ofta inte är tillräckligt för att täcka det behov som finns (E, G, 

H, J). Informant J uppskattar det stöd de för närvarande får av specialpedagogen, men känner 

sig samtidigt frågande till när arbetslaget skall få tiden att räcka till när det gäller att 

genomföra och utvärdera allt de har diskuterat tillsammans. Vidare understryker pedagogen 

att det krävs mer än enstaka tillfällen att samtala, det behöver förankras hos samtlig personal. 

Förskollärare F lyfter fram det faktum att utnyttja både bibliotek och internet för att hålla sig 

uppdaterad i ny forskning om ämnet. Informanten understryker att inte vänta på att chefen 

skall skicka personalen på kurs.  

4.3 Konfliktens innebörd och orsaker  
 

Informanternas uppfattningar till varför en konflikt uppstår är att man tycker eller tänker olika 

om något och har av någon anledning svårigheter att respektera detta.  Förskollärarna (A, B, 

D) berättar även att konflikter kan ta sig i uttryck genom båda fysiska och verbala övergrepp. 

Informanterna (C, D) menar att i en konflikt är det ofta någon som känner sig kränkt;  

 

”En eller två känner sig kränkta… då e det ju maktförhållande har liksom blivit förskjutit på något vis, då e man 

inte på samma linje längre, så länge man är på samma linje så tror jag inte att det är en fråga om en konflikt… 

men när en känner att den känner sig kränkt då kommer man längre ner och då har man ett maktförhållande”… 

(C). 

 

Informanterna (E, F, I) berättar att en konflikt mellan barn innebär att parterna inte är på 

samma nivå då barnen inte tycker lika; 
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”… att man inte kommer överrens, man har ju olika uppfattningar hur saker och ting ska se ut, hur det ska vara, 

och det har ju mycket med våra erfarenheter att göra, det är det som bygger vidare på våra uppfattningar” (F). 

 

Informant I menar att konflikten uppstår när barnen inte kommer överens, när de är lika 

envisa. Informant E menar att en del barn kanske inte ens uppfattar att det rör sig om en 

konflikt. 

 

Mer än hälften av förskollärarna (A, B, C, E, F, G) lyfter fram betydelsen av att som pedagog 

vara medveten om eventuella tidigare händelser, som kan vara okända för pedagogen. Barnet 

kan ha varit i bråk med familjemedlemmar eller kamrater. Dessa händelser menar 

informanterna kan ha betydelse i den nuvarande konfliktsituationen;  

 

…”barnen fyller ju på ryggsäcken med erfarenheter, man vet ju kanske inte vad som har hänt kvällen innan eller 

på morgonen och dem tar ju med sig det då till förskolan och då blir det en ny situation” (F). 

 

4.3.1 Språk, kommunikation och socialt samspel  

 

Samtliga förskollärare berättar att då kommunikationen och det sociala samspelet av någon 

anledning brister, uppstår en konflikt. Pedagog H menar att många barn kan ha problem med 

turtagning och att det uppstår en konflikt när de tar en leksak som ett annat barn har. Andra 

förskollärare (E, D, J) nämner också kommunikationsbrister i leken som en konfliktorsak, där 

barnen vill ha samma leksak eller att ett barn ensamt vill bestämma innehållet i leken.  

 

Förskollärare F berättar att det är viktigt att ge barnen en chans att komma vidare i samspelet 

efter en konflikt, och oftast fungerar det. Men i de situationer det inte fungerar så får barnen 

helt enkelt gå på skilda håll, dela på sig; ”för då klarar inte barnen av att umgås med varandra 

just då” (F).  

 

Pedagog G berättar att det finns barn som vill leka med andra barn men har svårigheter i att 

uttrycka detta till sin kompis och istället skapas ett missförstånd som eskalerar till en konflikt.  

Detta scenario beskriver även informant B, som menar att konflikter ofta uppstår ”när man 

inte riktigt har läst av varandra”. Informant B menar även att imitation kan vara en förklaring 

till varför en konflikt kan uppstå; 
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”… sen kan ju i och för sig, konflikter, slagsmål, kan ju handla om att de har sett någonting och de tycker det är 

tufft och vill testa … Då är det ingen konflikt, utan då är det en lek som gått fel…” (B). 

 

4.3.2 Sociala färdigheter  

 

Ett fåtal informanter (B, E) berättar om orsaker som neurologiska störningar som en möjlig 

orsak till att en konflikt uppstår. Informant B berättar att det finns situationer där en del barn 

”bara smäller till” och menar att antingen har barnet inte grundläggande sociala färdigheter 

eller har barnet någon sorts neurologisk störning. Informant E berättar att barn med särskilda 

behov som omfattar neurologiska störningar, resonerar inte på samma sätt som barn som inte 

har denna störning.   

 

 Pedagog I menar att människan är av naturen egoistisk och barn i fyra till fem års ålder är i 

den ålder där de håller på att lära sig empati;  

 

”… De är egoistiska och håller på att lära sig att tänka på empati och hela den biten, alltså det är ju ingenting 

man föds med… utan det är något som man får träna sig till” (informant I). 

  

4.3.3 Förskollärarens förhastade slutsatser i konfliktsituationen 

 

En del förskollärare framhåller det faktum att de inte sällan drar förhastade slutsatser i 

konfliktsituationer och i efterhand visar det sig att situationen inte alls förhåller sig på det sätt 

som den vuxna först tror. Detta är viktigt att erkänna och vara medveten om (A, C, D, E, G, J 

).  

…”ibland så kan man ju se att man blir irriterad för att man tror att de gör någonting, fast det visar sig att det var 

inte alls så det låg till, att man är för snabb som vuxen” (A). 

 

Förskollärare E berättar att tidigare var det vanligare att pedagogen sade till det barn som 

uppfattades vara den person som bråkade. Däremot inträffade detta så ofta att pedagogen 

kunde märka sitt misstag genom att se det i barnets ansikte, att barnet kände sig orättvist 

anklagad och att det inte var det barnet som började. Det finns vissa barn som inte vågar 

berätta, då ligger det på den vuxnes ansvar att fråga barnet; ”jag ser att det är någonting, 

berätta för mig” (E). Informanterna D och J menar att när man som vuxen drar förhastade 

slutsatser och missförstår eller inte visar tilltro till det barnet eller barnen säger, kan det 
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resultera i att någon eller några av barnen kan känna sig kränkta eller dubbelt kränkta - först 

kränkta i den aktuella konfliktsituationen och sen av pedagogen; 

”det kanske inte var så som jag såg i situationen, och på nått sätt känner sig barnen, på ett eller annat sätt kränkta 

ju, när man börjar liksom anklaga”…( J). 

4.4 Förskollärarens agerande i den direkta konfliktsituationen 

 

Förskollärarna uttrycker på olika sätt sådant som påverkar hur de själva eller kollegor agerar i 

konfliktsituationer mellan barn. Det kan röra sig om människosyn, barnsyn, nuvarande eller 

tidigare yrkeserfarenheter, utbildning, personliga erfarenheter också vidare. 

 

…”det är ju grundläggande, vad man har för barnsyn, den bör man också tänka igenom.… beror säkert också vad 

du har för erfarenheter med dig, säkert hur gammal du är, …, vad du har mött tidigare i livet, vad du själv har för 

inställning till konflikter, är du konflikträdd som personal ja då är det ju jätte besvärligt att ta i andras 

konflikter… Så man får ju liksom rannsaka sig själv hela tiden” (A). 

 

Förskollärare G uttrycker att arbetslaget har samma syn i respekten på barnet. Informant J 

berättar att det är mycket viktigt att barnen redan i denna ålder får uppleva att vuxna inte 

tycker likadant och att de blir medvetna om att pedagoger hanterar konflikter på olika sätt. 

Samtidigt är det viktigt att barnen får en förståelse för att det finns vissa ramar, som regler och 

rutiner, som existerar oavsett.  

 

…” det absolut viktigaste är att man har samma förhållningssätt när det gäller att se och lyssna på barnen… om 

man inte har det kan det bero på stress, det kan bero på att det är få personaler och många barn, det finns en 

massa omständigheter tror jag, som gör att det liksom bara försvinner… men att man måste hjälpa varandra och 

påminna varandra hela tiden…” (J) 

 

 

 

4.4.1 Barnets delaktighet och inflytande; Alla barn får berätta och lyssna till 

och på varandra 

 

Samtliga tillfrågade informanter lyfter fram vikten av att den vuxne ger samtliga inblandade 

barn i en konfliktsituation en möjlighet att berätta sin version av händelsen. Genom att 

pedagogen lyssnar på barnen och att de ges möjlighet att uttrycka sig i egna ord blir de 

delaktiga i konflikthanteringen. Många förskollärare (C, D, F, H, I, J) nämner också att de 

brukar fråga barnen om en lösning på situationen; ”… att man pratar mycket och att de får sätta ord så 

att inte jag kommer in och bara ”Gör så här så blir det bra”. Det känns kanske inte bra för dem… (H). 
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Många förskollärare (A, B, C, F, G, H, I) lyfter fram att barnen skall ta del av varandras 

uppfattningar för att bättre förstå varandra. Det handlar även om att förskolläraren skall förstå 

hur barnen tänker; ”Så de får ta del av varandras uppfattning av situationen … också att jag får ta del av det 

också, så att jag förstår hur de tänker” (F).  

 

Informant I menar att det emellertid finns situationer där barnen visar sig vara lika envisa och 

inte kan komma fram till en lösning som både barnen kan acceptera. I dessa situationer brukar 

förskolläraren bestämma hur situationen skall hanteras. Ofta handlar dessa situationer om 

brist på tid i den aktuella situationen. Samtidigt som alla informanter tycker det är en 

självklarhet att lyssna på barnen, så framhåller informant följande;  

  

”… Barn idag känns det som ibland att de ska göra det de har lust med, det är barn som tycker det är det 

optimala. Så det är väll lite att det håller på att svänga för mycket åt det hållet, att man ska få bestämma alldeles 

för mycket själv även om man är liten. Och att den här gränsen… gränserna har suddats ut ”vi ska inte ge barn 

gränser”…( I). 

4.4.2 Visa respekt för barnens integritet 

 

Informanten berättar att en del barn inte vågar berätta för den vuxne vad som har hänt när det 

andra barnet står bredvid och lyssnar. I dessa situationer brukar förskolläraren gå en bit bort 

för att samtala med barnet (E, H, D). Det är även viktigt att visa respekt för de barn som 

fortfarande befinner sig i affekt och behöver tid och utrymme;  

 

”Ja, och då liksom, man får ju vara, liksom alla är ju olika, en del behöver ju lite utrymme… De, de vill liksom 

inte bli förlåtna på en gång, de behöver liksom, det behöver gå ur kroppen ” (D). 

 

Informant H menar att det är viktigt att sammanstråla alla inblandade och låta alla barnen 

lyssna och berätta inför varandra. 

 

I en konfliktsituation uppfattar pedagoger (A, B, C, J) det som viktigt att den vuxne inte skam 

eller skuldbelägger något barn. Det är viktigt att agera så att inget av barnen känner sig 

förnärmade eller känner skamkänslor;  

 

”… min förhoppning när det gäller mig själv, att jag inte ska, det beror ju också på hur situationen ser ut och 

liksom, och ser ut omkring, men att man tar det ganska lugnt på nått sätt… och bara, man kan så himla lätt 

missförstå… det kanske inte var så som jag såg i situationen… och på nått sätt känner sig barnen, på ett eller 
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annat sätt, tycker jag, kränkta ju, när man börjar liksom anklaga eller säga, nej men låt dem berätta själv, ta det 

lugnt liksom” (J). 

 

4.4.3 Att ”göra” förlåt 

 

Några förskollärare (D, H, J) berättar att när konflikten är hanterad och innan barnen återgår 

till leken, så brukar barnen vilja göra någonting bra för varandra. Det viktiga utifrån 

förskollärarens synsätt verkar inte vara att barnet verbalt uttrycker ordet förlåt, utan att barnet 

snarare ”gör” förlåt. Att barnet säger förlåt blir bara ett tomt meningslöst ord om det tvingas 

fram eller barnet inte förstår innebörden i det. På frågan om ordet förlåt är något de alltid 

använder, berättar förskollärare J följande;  

 

”Nej, alltså för det tycker jag är nästan totalt meningslöst, för att vadå säga förlåt, då blir det någonting man bara 

säger, antigen gör man förlåt… då betyder det kanske att man ger varandra en klapp, för det gör ont här inne 

(visa med handen mot hjärtat), när man blir slagen på eller. Alltså säga förlåt är bara någon konstig vuxen 

konstruktion kan jag känna, lite, När de är såhär små, sen såklart, när de blir större så lär de sig (J). 

 

4.4.4 Svårt att få någon ”sanning”  

 

Förskollärare D är ensam i att lyfta det faktum att det i konfliktsituationer ibland kan vara 

svårt för den vuxne att ”få någon sanning” i situationen. Informanten berättar att en del av 

barnen kan neka till att de har gjort någonting på det barn som säger sig ha blivit utsatt. Att de 

nekar tror informanten kan bero på att barnet inte har gjort illa någon med flit, utan det kan ha 

rört sig om en olycka i leken. Det kan också bero på att barnet faktiskt vet om att det har gjort 

något som är fel. Sen finns det barn som faktiskt inte uppfattar att han eller hon har gjort 

något fel. Förskolläraren menar att barnet ofta nekar till själva anklagelsen av vad han eller 

hon har gjort, istället för att se att barnet har gjort något fel helt enkelt; 

 

”Det var liksom, jag kan inte se, nä det gjorde jag inte, jag kastade den, alltså jag slog inte men jag kastade en 

bil, att man kan säga det, utan det blir förnekelse mot anklagelsen, istället för att se att jag liksom har gjort ett 

fel” (D). 
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4.4.5 Vara tydlig med vad som inte är okej 

 

Förskollärare (G, B, J,) lyfter fram vikten av tydliga ramar, att barnen förstår vad som är okej 

och inte okej i hur man beter sig mot varandra. 

  

”… Jag jobbar med alla mina barn, med tydliga ramar… Där måste man som vuxen vara ganska tydlig med vad 

du tycker, för du måste markera att detta var inte rätt, detta var fel, får dem aldrig veta vad som är rätt och fel, då 

kan dem inte hantera det heller”( B). 

 

Några av informanterna (D, J) berättar att de brukar använda sig av stopp- tecken för att 

markera för barnet när det inte är okej. Förskollärare J berättar att barnen numera inte 

använder sig av det lika ofta som tidigare, utan det är snarare pedagogen som använder sig av 

det. Emellertid säger pedagogen att det är värdefullt att barnen registrerar det och vet vad det 

betyder. Förskollärarna B och G uppfattar det som viktigt att förmedla till barnet att det är 

okej att känna sig arg, men inte att agera ut känslan på någon person.   

 

4.6 Ömsesidigt tillit och förtroende mellan den vuxne och barnet  
 

 

En del förskollärare uttrycker hur viktigt det är att skapa ett förtroende mellan den vuxne och 

barnet. Tillit och förtroende skapar gynnsammare förutsättningar för att i sin tur hantera 

konflikter (B, C, E, ).  

 

”vi har byggt upp det här förtroendekapitalet även med barnen, att dem vet exakt var jag är någonstans, dem har 

testat dem här gränserna med mig, så många gånger innan, så dem vet var jag står… Och jag vet var dem står” 

(B). 

 

Informant E berättar att det tar tid för att barnen skall utveckla och känna ett förtroende för att 

de vuxna lyssnar på barnen och där barnet känner att den vuxne bryr sig; ”du kommer bara och 

sladdrar”… För då bryr dem sig inte, då blir det ”djungelns lag” i gruppen”… Och så vill vi inte ha det (E). 

 

Några av förskollärarna (B, C, E, J) berättar att oftast kommer barnen och hämtar någon 

vuxen för att hjälpa och stödja dem i en situation som de inte själva klarar av situationen eller 

när de upplever att motparten inte lyssnar; ” … jag behöver hjälp, jag vill att vi ska gå och prata” (C).  
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Förskollärare I belyser vikten av att barnen känner att de alltid får stöd från den vuxne och 

menar att i denna ålder är de för små för att ta hela ansvaret; 

 

” … de måste känna att de alltid har en backup, de är fortfarande för små för att hela ansvaret ska vila på dem för 

det reder de ju inte. Och då kan de ju bli väldigt osäkra om det ansvaret bli för stort, så det är ju en avvägning 

som man får göra och känna efter att ”det här barnet fixar det här, men det här barnet fixar det inte” (I). 

 

Informant E berättar att det är väldigt stärkande när de får feedback från barnen. ”Man kan se 

sig själv i barnen och deras lekar”. Barnen förhandlar med varandra och använder olika 

metoder, som förskolläraren erinrar sig ha tidigare pratat med barnen om.   

 

4.6.1 Barnen hjälper den vuxne att uppmärksamma eventuella regelbrott  

 

Förskollärare E var ensam om att berätta att vissa barn kommer till de vuxna och berättar om 

något som de har sett att deras kamrater har gjort eller gör. Informanten ger sin förklaring till 

varför. 

 

”det kanske är den här vuxenvärlden, för att vi har lagt en ribba att det ska vara si och så och då kan de komma: 

nu var de två där ute. Jaha, är det något farligt? Nej. Men de skulle ju berätta för att se lite så att kanske andra 

vuxna har sagt att där ute e vi inte och leker…” (E). 

 

4.6.2 Visa tillit till barnens förmåga att hantera konflikter 

 

Förskollärare (E, F, H) pratar om hur viktigt det är att visa barnet att de vuxna tror på barnet 

och barnets förmåga att själva hantera konflikter. De menar att de ser på barnet som 

kompetent och aktivt, precis som läroplanen förespråkar. Förskollärare F berättar att det är 

viktigt att ”vänta de här sekunderna” och ibland ”tror man att det kommer bli pannkaka utav 

alltihopa men det visar sig ju att, nej det blir det ju inte”. Samtidigt som de vuxna visar tillit 

till barnet, pratar de om vikten av att den vuxne alltid finns där för att stödja och vägleda 

barnet i situationer som barnet ännu inte klarar själva;”… de kan själva, och när de inte kan så visar vi 

på hur, istället för att göra det åt dem” (E).  

 

Kommande citat representerar, utifrån författarens tolkning, hur den generella bilden ser ut av 

hur förskollärarna resonerar om deras roll som pedagoger i konflikthanteringen mellan barn;  
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…”alltså det är ingen rättvisegrej … det handlar inte om vem som har rätt eller fel, utan det handlar om att 

försöka få den ena att förstå den andras åsikter eller vad den kände blev fel och tvärtom och sen så… du tycker 

så men han tyckte så och man tycker olika, hur ska ni göra då? Att få dem att komma fram till lösningen själv, 

fast såklart vara med och hjälpa, det hjälper inte att jag liksom hittar på någon lösning, alltså om det handlar om 

en grej eller en cykel eller så, utan dem måste försökta komma på med hjälp av mig lösningen, hur dem liksom 

ska komma vidare” (J). 

 

4.7 Konfliktförebyggande arbete  

 

4.7.1 Arbeta med kompisrelationer – hur man ska bete sig mot varandra  

 

Samtliga informanter berättar att de i mer eller mindre utsträckning arbetar med 

kompisrelationer som konfliktförebyggande strategi. Sju informanter (A, B, C, D, G, H, I) 

berättar att de använder sig av ett formellt material som ”Stegvis”, 

”fenomenografi”(informant F), ”KTH ”26
( informant C). Tre av informanterna (C,D,G) menar 

att materialet i Stegvis är väldigt styrt och ser att det kan vara en svaghet. Pedagogerna 

berättar även att de fått godkännande av utbildningspersonalen att komplettera materialet på 

ett sätt som passa just deras barngrupp; ”Sen kan man ju med lite erfarenhet och känsla för vad barnen är 

med på, förändra” (C). 

 

Informanten G berättar att materialet används precis som det är förordnat eftersom det finns 

en pedagogisk tanke bakom uppbyggnaden som inte ska gå förlorad. Samtidigt menar 

informanten att arbetslaget ibland tar in lekar som de anser passa in i situationen och som 

ytterligare kan stimulera och utveckla barnen. Förskollärare I har en kluven inställning till 

materialet Stegvis27. Informanten uttrycker en risk att man förlitar sig för mycket på 

programmen som den ultimata lösningen att hantera konflikter på och menar att det viktigaste 

är att kontinuerligt föra diskussioner, vara närvarande och markera i situationer när det blir fel 

och försöka hantera dem på ett bra sätt. De informanter (E, F, J) som för närvarande inte 

                                                 
26

 KTH; känsla, tanke och handling. Pedagogen uppmärksammar och visar barnen att han/hon vill hjälpa, 

lyssnar på samtliga inblandande, med fokus på tankar, känslor och handling. Pedagogen bekräftar barnens 

känslor men inte handlingen. Tillsammans leta de efter alternativa konstruktiva handlingsalternativ. Se Öhman 

2009, sid. 231.  

  
27

 Se beskrivning sidan 18-19. 
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arbetar med något formellt material, för kontinuerliga diskussioner om det i arbetslaget och 

med förskolechefen.  

4.7.2 Samtal, dialog och övningar 

 

Det förebyggande arbetet handlar främst om att i vardagen föra samtal med barnen i olika 

situationer och sammanhang. Förskollärare G berättar om ett sätt, vilket är att föra en dialog 

tillsammans med barnen precis efter en konflikt. ”… För då bygger det vidare till nästa gång 

det händer” (Informant G).  Pedagoger (C, G, H, I) berättar att ett annat sätt att arbeta 

förebyggande, är att tillsammans med barnen föra dialoger om möjliga scenarion som kan 

inträffa och fråga barnen om förslag på vad man kan säga och hur man kan agera i en sådan 

situation;  

 

”… vuxna kan ju spela upp någonting, agera lite drama och låta barnen fortsätta, och sen kanske ändå få komma 

till en viss insikt att; det där var ju vi för en liten stund sen om bilarna fast nu bråkar fröknarna om en penna 

”(c). 

 

För att barn skall kunna förhålla sig till gruppens trygghetsregler gäller det att den vuxne 

arbetar tillsammans med barnet. Förskollärare J berättar att arbetslaget för närvarande 

utvärderar de så kallade trygghetsreglerna och att dessa troligen behöver omformuleras, så att 

barnen lättare kan förstå innebörden och vad orden konkret betyder, utifrån barnets 

perspektiv. 

 

Samtliga informanter delar beskrivningen där förskolan fungerar som en social mötesarena, 

där barnen lär och utvecklas i kollektivet och inte minst genom konflikter;  

 

”… och att man liksom tänker på förskolan som ett ställe där man hela tiden lär sig, man lär sig av det kollektiva 

lärandet, där man stöts och blöts med varandra, och att det måste på något sätt, det finns konflikter, men att man 

på något sätt kan lära sig att lösa dem, och prata med sin mun istället för att slåss, och det är liksom en social, 

viktig arena” (J). 

4.7.3 Stödja barnen i hur de kan uttrycka sig till varandra 

 

Förskollärarna (D, E) understryker att barn i fyra till fem års ålder, generellt sätt har ett så 

pass utvecklat språk att de uppmuntras och förväntas använda sig av detta i vardagen, men att 

barnen i vissa situationer kan behöva stöd i att uttrycka sig. Informant E berättar att 
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personalen samtalar med barnen om att de måste våga säga ”stopp” och tydliggöra genom att 

ta upp sin hand och på så sätt markera; ”jag vill inte”. Det är viktigt att barn lär sig att stå upp 

för sig själv samt att respektera varandras integritet. Pedagogerna (E, F, G) menar att genom 

att den vuxne visar barnen hur de kan uttrycka sig till sina kompisar, reduceras risken att 

missförstånd skapas och/eller att kompisen blir ledsen. Barnen uppmuntras att först prova 

själv och försöka hantera situationen, men skulle kompisen inte lyssna så får de hämta hjälp 

från den vuxne. Detta för att minska risken för att en eventuell konflikt riskerar att bryta ut 

eller eskalera. En stor del av det konfliktförebyggande arbetet menar pedagogerna (A, B, C, 

D, G, H,) handlar om att barnen skall känna igen sina egna och andras känslor, för att lättare 

kunna stanna upp, tänka efter och därefter handla …” så att man inte handlar direkt i affekt, 

att man får försöka träna sig till den här, impulskontrollen” (D).  

 

4.7.4 Närvarande vuxna  

 

Förskollärarna (A, D, E, F, H, J, I) framhåller vikten av att vara närvarande som vuxen för att 

bland annat förebygga att konflikter uppstår och/ eller eskalerar. Som närvarande kan den 

vuxne guida och vägleda barnen i situationer som uppstår; 

 

”En del barn är mer konfliktbenägna än andra också så att, det gäller det ju att man räddar undan från vissa 

konflikter genom att vara närvarande, så att de inte hamnar i konflikt hela tiden” (A). 

 

I vissa situationer har förskolläraren E velat undvika att barnen som har ”varit i luven på 

varandra” sitter vid samma bord och att återigen konflikter skall uppstå. Samtidigt menar 

förskolläraren att utomhus är det svårare att påverka detta och barnen måste självklart få leka 

fritt ”Vi kan ju inte särskilja ett barn, men det vi kan göra är ju att hålla ögonen öppna och 

försöka vara steget före, och hela tiden titta var barnet rör sig”… (Informant E). Flera av 

informanterna (A, E, F, I, J) menar att när pedagogen är tillsammans med barnen, så finns det 

också möjlighet att ligga steget före och uppfatta samt förstå hur situationer uppstår och 

utvecklar sig. Förskolläraren (H) lyfter fram vikten av att även uppmärksamma och berömma 

barnen för saker och ting som de gör som är bra. Informanten menar att det då blir mer 

konkret för barnen; ”Titta nu, nu hände detta…, det var ju precis det vi pratade om innan” 

(H).  
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Genom att som vuxen (A, C, F, J) vara delaktig i leken, och därmed vara nära barnen, finns 

möjligheten att känna av när det blir fel och kan avleda på ett sätt som undviker eventuella 

konflikter att blossa upp eller eskalera; 

 

”Vara med i även de här… fäktas med pinnar, … och kanske lite strax det går lite över att styra över på något 

vis, men ändå vara så pass delaktig att du är med på och kan styra över innan det gör ont” (C). 

 

4.7.5 Tydliga rutiner och mindre barngrupper 

 

Informant J var ensam i att lyfta fram tydliga rutiner och mindre barngrupper som viktigt i 

konfliktförebyggande strategi. Pedagogen berättar hur viktigt det är, utifrån sin erfarenhet 

med en stor barngrupp, att barnen får rutiner och vet exakt vad de ska göra mellan olika 

aktiviteter. Genom att pedagogerna delar in barnen i mindre grupper kan det underlätta i 

arbetet för att få ett gynnsammare klimat, som sin tur kan bidra till mindre konflikter.  

4.7.6 Skapa grunden – starten på en livslång lärandeprocess 

 

Flera förskollärare (B, C, D, F) pratar i olika tidperspektiv och uttrycker att det arbete som de 

gör tillsammans med barnen här och nu, påverkar barnens framtida möjligheter. Det är en 

pågående process som skapas och/eller startar här men som fortsätter livet ut. 

 

”vi har riktiga möjligheter de första fem - sex åren, så lägger vi grunden för alla barnen till skolan…, där de kan 

lösa sina konflikter, där de kan prata om känslor, då kanske vi slipper mycket av dem konflikterna som går 

vidare i skolan med utanförskap, mobbing”…( B). 

 

”Vi får ju tänka på att barnen är ju framtiden… Det är ju så, vi har ju dem här, kanske åtta timmar om dagen på 

förskolan, och det händer väldigt mycket på åtta timmar, så att det gäller att hänga med, man blir aldrig klart som 

lärare helt enkelt” (F). 

 

 

Förskollärarna B och H uttrycker att det är viktigt att barnen ges möjlighet att träna sig i att 

hantera konflikter, så att de lär och utvecklar strategier för att lösa konflikter i framtiden som 

självständiga individer. Om den vuxne alltid löser allting hjälper man bara barnet kortsiktigt 

och inte utifrån ett längre perspektiv.  

 

Förskollärare C berättar hur feedback från äldre barn som tidigare gått på förskolan, visar att 

arbetslaget är på rätt spår i sättet att arbeta. Pedagogen delar med sig av en situation då en 
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förälder berättade vad hennes nu tioåriga barn berättat gällande en konfliktsituation när barnet 

gick i förskolan och var ungefär fem år gammal;  

 

”jo, du förstår, vi bråkade nere på förskolan på morgonen… men mamma det var inga problem för ”X” var där… 

ja men du vet väl, ”X” pratar ju alltid så lugnt med oss” (C). 

 

 

4.8 Relation och samarbete med hemmet 

 

Förskollärare (A, B, F, J) berättar hur viktigt det är att det finns en fungerande ömsesidig tillit 

och förtroende mellan förskola och hem. Ansvaret ligger alltid först och främst på 

förskolläraren, men brister det eller saknas en öppenhet från förälderns sida, blir det svårare 

för förskolläraren att få en helhetssyn och har då inte lika goda förutsättningar att förhålla sig 

och agera på det tillfredställande sätt som betraktas som det bästa för barnet.                                     

 

4.8.1 Dialogen mellan föräldrarna och pedagogen 

 

Förskollärarna (E, C, D, F, G) belyser att det är viktigt att lyssna på föräldern och bjuda in till 

en dialog, fråga hur de brukar agera hemma vid liknande situationer och inte påstå att 

pedagogerna på förskolan ”bär på facit”; 

 

”Det är ju, man får tänka på att barnet är ju föräldrarnas allt, och föräldrarna är ju barnets allt… och de känner ju 

sina barn bäst, så är det ju… Tryggheten har de ju hemma, oftast” (F). 

 

Informanterna (B, E) berättar även att det är viktigt att i dialogen berätta hur förskolan 

hanterar det som inträffat och hur de arbetar vidare. Förskollärarna (A, B, C, D, E, J) uttrycker 

att det är positivt att föräldern delar med sig sådant som barnet berättat, angående händelser 

som inträffat i förskolan, då det ger förskolläraren gynnsammare förutsättningar att hantera 

situationen på ett tillfredställande sätt. Förskollärare A berättar att det för vissa barn har visat 

sig innebära ett minskat förtroende för viss personal om de i arbetslaget inte är lika 

konsekventa. Barnen avstår då från att vända sig till vuxna som de inte upplever sig hörda och 

lyssnade på. Det innebär istället att en del barn berättar för sina föräldrar (vårdnadshavare) hur 

de upplever en viss situation på förskolan och föräldrarna i sin tur berättar för förskollärarna 

vad barnen berättat; 
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”Vi har barn som har berättat hemma att det är lättare att gå till den och den personalen för de lyssnar på oss, det 

är ingen idé att gå till den tredje för hon lyssnar inte eller han lyssnar inte, säger bara nej, det är ingen idé att 

fråga…( A). 

 

Förskollärare F upplever att personalen har god kontakt med föräldrarna och uttrycker att de 

är duktiga på att välja sina ord; hur de pratar och formulerar sig på ett sätt som …” inte tolkas 

fel eller att de blir ledsna”. 

4.8.2 Yrkesetiskt dilemma - Barn som blir dubbelt bestraffade 

 

Två förskollärare (C, D) nämner den svåra balansgång som finns när det gäller öppenheten 

gentemot föräldrarna och samtidigt respekten för att barnet inte ska bli dubbelt bestraffad. 

Anledningen till detta beskrivs av pedagogernas erfarenhet att vissa barn blir dubbelt 

bestraffade för någonting som har hänt i förskolan och redan retts upp där;  

 

”För sen har du den varianten, berättar du ingenting, vad berättar barnet hemma då, och då får ju föräldern en 

tokig bild, eller en sned bild, ska jag säga, tokig är den ju inte, för det är ju barnets upplevelse”…( C). 

 

De samtalar med varandra i personalgruppen och för en dialog om det inträffade är någonting 

de behöver lyfta med föräldern/vårdnadshavaren. Samtidigt menar informanterna att det är en 

självklarhet vid större händelser att berätta för föräldern. Informanterna berättar att det finns 

situationer då personalen väljer att inte informera hemmet om barn som har varit i konflikter. 

Speciellt när det är barn som återkommande hamnar i konflikter (C, D, J).  

4.8.3 Yrkesetiskt dilemma - Bekräfta och ta hand om föräldrars känslor  

 

Förskollärare E berättar att det har förekommit situationer då vissa barns föräldrar brusar upp 

inför hela barngruppen och säger kränkande ord om barnet eller barnen som har varit i 

konflikt med förälderns barn. Pedagogen upplever att vissa föräldrar anser det vara 

förskollärarens ansvar att se till så att deras barn inte hamnar i konflikter med andra barn;  

 

”När man ska förmedla den biten att, ja tyvärr, ditt barn råkade vara i kastlinjen idag, igen, med det här barnet, 

har vi haft föräldrar som brusar upp inför alla barnen och då gäller det liksom och andas ut lite och sen, jag kan 

förstå att du är arg men jag vill att vi går in i detta rum, här, och då är man två personal. Det har hänt här och då 

var vi två stycken och sa det att du inte får säga så inför alla; barnen är dumma i huvudet eller, men du kan säga 

det till oss, det är vårt jobb att ta hand om din aggression” (E). 
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4.9  Fallbeskrivningen - Diskussionsmaterialet  

 

I nedanstående avsnitt får ni ta del av pedagogernas uppfattningar och reaktioner av den 

beskrivna konfliktsituationen (se bilaga 2) som är hämtat från en autentisk situation i skolan, 

från boken: ” Det sociala livet i skolan” (Thornberg, 2006a). Avsnittet har delats in i följande 

tre kategorier; De vuxna saknas, Förskollärarens agerande i den direkta konfliktsituationen 

och Konfliktförebyggande arbete. I detta avsnitt får ni även ta del av hur förskollärarna skulle 

hanterat detta. Slutligen finns en sammanfattning och slutsats av resultatet. 

 

4.9.1 De vuxna saknas 

 

Nio av tio (A, C,D,E, F, G, H, I,J) informanters spontana fråga var; Var är personalen? De nio 

informanterna ställer sig undrande till den långa tid som hinner passera innan någon vuxen 

uppmärksammar situationen mellan de tre barnen. Några av informanter uttrycker att denna 

konflikt upplevs som stor (A) och allvarlig (G). ”… alltså, det var ju en ganska allvarlig situation och 

den fick gå ganska långt utan att någon uppmärksammat den” (G). 

 

Även om övriga informanter inte uttrycker konflikten som stor i direkta ordalag så får 

författarna upplevelsen indirekt- av hur de pratar om situationen, att den betraktas som stor 

och inte en konflikt som inträffar dagligen. Informant B uttrycker att situationen som beskrivs 

vittnar om att personalen inte har arbetat med barngruppen om hur man ska bete sig varandra. 

Pedagog B benämner situationen som extrem.  

4.9.2 Förskollärarens agerande i den direkta konfliktsituationen 

 

Samtliga informanter beskriver vikten av att alla iblandande barn får ge sin version av det 

inträffade – att både lyssna på varandra och berätta för varandra. Två informanter (A, H) 

nämner att de skulle ta hjälp av en kollega i närheten – så att de kan lyssna på varsitt barn. De 

berättar vidare att det viktigaste skulle vara att de fysiskt skulle delat på barnen. Informant (H) 

belyser även vikten av att man först tröstar barnen så att situationen lugnar ner sig, då barnen 

kan känna sig både ledsna och arga; 

 

”… ja, som sagt så hade jag hoppats att jag hade haft en kollega också med mig som jag hade kallat in lite 

snabbt. Beroende på hur barnen är så skulle jag vilja prata med var och en av dem och höra deras version. Först 
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och främst är de ju både arga ledsna kanske allihop. Så först och främst innan man går in och börjar hitta en 

lösning, så vill jag att de ska lugna ner sig. Det kanske är någon som gråter jättemycket och då brukar jag sätta 

dem i knäet, eller att man sätter dem på bänken och man sätter sig bredvid så de lugnar ner sig. Eller att de är 

jättearga, så att de får vara arga färdigt innan man går in och börjar lösa, för man kan ju inte tänka om man är arg 

eller ledsen. Och då är det ju bra att man har en kollega som kan trösta någon och så tar jag någon och tröstar” 

(H). 

 

Hälften av informanterna (C, D, G, H, J) nämner kroppsspråkets betydelse i sitt agerande, som 

att sitta i jämnhöjd med barnen (C), att hålla ögonkontakt med barnen (J) eller att man visar 

med sitt kroppsspråk och skiftande ansiktsuttryck att man tar situationen på allvar (H). Två 

informanter (D,G,) beskriver hur de skulle markerat med sin hand; STOPP.  

 

”… har jag, har jag sett från början och satt att han då liksom bara kommer fram och börjar kasta, så hade jag 

nog helt enkelt bara gått fram och STOPP (informanten visar med handen)” (D). 

 

4.9.3 Konfliktförebyggande arbete 

 

Fem pedagoger (A, D, G, H, I) berättar att man kan förebygga en sådan situation som fallet 

beskriver. Förebygga kan man göra genom att vara en närvarande pedagog, jobba med 

barngruppen, kamratskap, moral, normer och värderingar som exempelvis material från 

”stegvis” – att kunna prata med varandra istället för att använda destruktiva handlingar. 

Pedagog I menar att man kanske hade behövt observera Pelle
28

 för en tid, för att veta var han 

befinner sig och vad han gör. På detta sätt kan pedagogen vara steget före och på så sätt 

förhindra att konflikter uppstår. Övriga informanter (B, C, E, F, J) beskriver alla att man kan 

förebygga konflikter och även fallbeskrivningen, men pratar mer i allmänna termer och därför 

har vi valt att inte ta med detta här. Det beskrivs istället i avsnittet 4.7 Konfliktförebyggande 

arbete på sidan 37-40.  

 

5. Sammanfattning och slutsats av Resultatanalysen 
 

Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar, erfarenheter och hantering av 

konflikter mellan barn i fyra till fem års ålder – i förskolemiljö. Vi valde att intervjua tio 

förskollärare och ta reda på deras uppfattningar, erfarenheter och hantering av konflikter. I 

vårt resultat framkom att trots att ingen av informanterna har utbildning i konflikthantering, 

                                                 
28

 Pelle ingår fallbeskrivningen (se bilaga 2) som diskuteras och är hämtad från boken ”Det sociala livet” 

(Thornberg, 2006). 
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ser alla informanter konflikter som någonting naturligt, lärorikt och utvecklande för både barn 

och pedagog. De berättar hur värdefullt det är att det finns en öppen kommunikation mellan 

personalen och att det ses som viktigt att i arbetslaget föra en dialog kring vad som anses vara 

acceptabelt beteende i barngruppen för att ha gemensamma referensramar i 

konflikthanteringsarbetet. Pedagogerna uppfattar att människosyn, barnsyn, nuvarande 

och/eller tidigare yrkeserfarenheter, utbildning eller personliga erfarenheter påverkar hur de 

förhåller sig och agerar i konfliktsituationer. Även förskoleverksamhetens villkor så som 

storlek på barngrupper och personal, påverkar hur arbetet med konflikthantering i 

barngruppen ser ut. Förskollärarna upplever att det finns goda möjligheter till stöd i 

konflikthantering om behovet föreligger.  

 

Pedagogernas uppfattningar till varför en konflikt mellan barn kan uppstå är att barnet eller 

barnen uppfattar saker och ting olika, med en mängd varierande innehåll, och har av någon 

anledning svårigheter att respektera detta. Alla menar att om kommunikationen och det 

sociala samspelet brister uppstår en konflikt. Många förskollärare lyfter fram betydelsen av att 

som pedagog vara medveten om eventuella tidigare händelser, som kan ha betydelse i den 

aktuella konfliktsituationen. Samt vara medveten att det som pedagog är lätt att dra förhastade 

slutsatser i en konfliktsituation och det är sällan som saker och ting ligger till som den vuxne 

uppfattar det. Pedagogerna lyfter fram vikten av att den vuxne ger samtliga inblandade barn i 

konfliktsituationen möjlighet att berätta sin version. Alla informanter menar att det är en 

självklarhet att lyssna på barnen och att de blir delaktiga genom att de får uttrycka sig inför 

och till varandra.  

  

Det förebyggande arbetet handlar främst om att i vardagen föra samtal med barnen i olika 

situationer och sammanhang. Förskollärare berättar att de i mer eller mindre utsträckning 

arbetar med kompisrelationer, hur man skall bete sig mot varandra, som konfliktförebyggande 

strategi. Förskollärarna, sju av de tio intervjuade, använder sig av ett specifikt material 

tillhörande Stegvis. Många av informanterna berättar hur viktigt det är att vara närvarande 

som vuxen för att bland annat förebygga att konflikter uppstår och/ eller eskalerar, samt för att 

guida och vägleda barnen i de konfliktsituationer som uppstår.  

 

Förskollärarnas ställde sig väldigt frågande till var personalen fanns i konfliktsituationen som 

vi använde som underlag (se bilaga 2). Samtliga ställde sig undrande till den långa tid som 

passerar innan någon vuxen uppmärksammar konfliktsituationen. Att förebygga en situation 
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som fallbeskrivningen visar, menar pedagogerna att man kan göra genom att vara aktivt 

närvarande pedagog som i barngruppen arbetar med kamratskap, moral, normer och 

värderingar som exempelvis använda sig av material från ”stegvis” – för att kunna prata med 

varandra istället för att använda fysiska handlingar. 

 

Slutsatsen som kan dras utifrån ovanstående sammanfattning är helt enkelt att förskollärare 

har ett gediget konfliktrelaterat arbete som fortlöper dagligen. Det positiva är att 

konfliktsituationer oftast, bidrar till lärdomar för både barn och vuxna. Förskollärare som 

stödjer och vägleder barnen i deras vardagliga samspel, gynnar barnens förutsättningar för att 

utveckla strategier för att konstruktivt hantera uppkommande konfliktsituationer. Våra 

informanter visar att erfarenheten av olika konflikter gör att den vuxne lättare kan vara steget 

före och förebygga destruktiva konfliktsituationer från att uppstå eller eskalera.  

 

6. Diskussion 
 

I följande diskussionsavsnitt kommer ni att först få ta del av författarnas granskning och kritik 

av det tillvägagångssätt som används under studiens gång. Arbetet avslutas med 

resultatdiskussion och därefter förslag till framtida forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

 
Vi sökte upp våra informanter först och främst genom att ta kontakt med rektorer. Eftersom 

de kunde ta reda på fler förskolors intresse såg vi detta som en fördel, då det besparade oss 

tid. När vi upptäckte att intresset inte var så stort som vi trodde, valde vi att ta kontakt med 

personer som författarna tidigare varit i kontakt med, genom tidigare verksamhetsförlagda 

praktiker. Detta skulle kunna vara ett hinder eftersom det kan finnas förgivetaganden som 

påverkar, på grund av att man känner till verksamheten sedan tidigare. Men vi upplevde dock 

det snarare som mer positivt än negativt, då tryggheten i relationen fanns och därmed kunde 

diskussionen flyta på mer naturligt.  

 

I vår studie, i den empiriska delen, har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Eftersom vi 

ämnade ta reda på förskollärares uppfattningar, erfarenheter och hantering av 

konfliktsituationer, gav denna metod svar på vår problemformulering. Förskollärarnas 
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uppfattning och erfarenheter framkom på ett tillfredställande med denna metod, men 

informanternas hantering av konflikter kan bara vara antaganden då observation hade varit det 

bästa. Fallbeskrivningen (bilaga 2) upplevdes som fördelaktigt att använda sig av då 

informanterna fick något konkret att utgå sina berättelser ifrån. Vi anser att det var positivt att 

använda oss av fallet, eftersom det gav underlag till diskussioner med förskollärarna som 

mynnade ut i svar på mer vanligt förekommande konfliktsituationer. Alla informanter fick 

fallbeskrivningen utskickad till sig innan intervjun. I detta uppmuntrades de att för egen del ha 

läst det till intervjun, vilket gjorde att majoriteten var förberedda, vilket i sin tur underlättade 

samtalet. Två av informanterna hade inte läst det utskickade fallet innan mötet. Möjligtvis 

hade det varit mer fördelaktigt om de läst fallbeskrivningen innan och på så sätt hunnit 

bearbeta tankar och reflektioner. Emellertid erhöll vi både en rik diskussion och ett rikt 

material även från dessa informanter som inte skiljde sig från övriga informanter.   

 

Innan intervjuerna hade vi arbetat fram utgångsfrågor som vi bestämt att vi skulle ställa till 

informanterna. Dessa utgångsfrågor ansåg vi besvarade våra forskningsfrågor och vi bestämde 

därmed att följdfrågorna fick bestämmas utefter samtalets gång. Konsekvensen blir att en del 

frågor ställdes till vissa förskollärare och andra inte. Detta gör att på vissa områden vet man 

inte hur övriga informanter tänker kring ett visst fenomen och svårigheten blir att se generella 

mönster eller att dra generella slutsatser. Emellertid pratade de flesta av informanterna väldigt 

fritt och gjorde på så sätt författarnas jobb lite lättare. Vi anser ändå att vi fått ett rikt material 

att arbeta med och som bidrar till svar på våra forskningsfrågor.  

 

Tidigt hade vi bestämt oss för att intervjua både barn och pedagoger för att intresset fanns hos 

båda författarna, men tiden fick oss att välja enbart förskollärarna, vilket vi med facit i hand 

upplever som ett bra beslut. Den ålderskategori som vi valt att avgränsa vår studie till var 

förskollärare som arbetar med barn i åldern 4-5 år. Om vi hade valt ett större åldersspann hade 

kanske resultatet blivit annorlunda. Även om konfliktorsaker visar sig vara lika i hela 

åldersspannet ett till fem år, så kan en av skillnaderna vara att barn generellt, sätt i åldern fyra 

till fem år, har ett mer utvecklat språkbruk, än barnen i två till tre års ålder. Barnens ålder 

(fyra till fem år) var just det som informanterna i vår studie lyfter fram, då det förväntas att 

barn i denna ålder skall kunna använda sig av den verbala kommunikationen. Vi valde även 

att inte ta hänsyn till olika populationers bakgrund, som till exempel ekonomi eller etnicitet, 

emellertid hade det varit intressant att även undersöka detta. Kanske inte minst för att kunna 

se generella mönster och dra slutsatser kring storlek på barngrupper, personal och andra 
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villkor som förskolläraren arbetar under och som vi utifrån resultatanalysen ser, kan påverka 

förskollärarens arbete i konflikthantering.  

 

Alla våra intervjuer ägde rum på informanternas förskolor i ett avskilt rum för att samtalet 

skulle kunna ske mer eller mindre ostört. Nackdelar med detta kan vara att samtalet kan bli 

stört av olika anledningar på grund av att informanterna tar sin tid från arbetet och måste ändå 

vara tillgängliga vid oförutsedda händelser. Störningsmoment inträffade, men författarna 

anser ändå att informanterna hade god kontroll i att hitta den röda tråden igen. Innan 

intervjuerna fick informanterna skriva ner kön, ålder, yrke, yrkesverksamma år, personaltäthet 

och nationalitet, för att vi eventuellt skulle kunna se generella slutsatser utifrån dessa. Men 

under processen valde vi att begränsa detta och endast använda oss av ålder, yrkesverksamma 

år och personaltäthet. Detta av anledningen att erfarenhet och villkor kan påverka hur man 

hanterar olika konfliktsituationer.  

 

Vi valde att göra intervjuerna en och en istället för tillsammans. Detta på grund av 

geografiska skäl, men även för att det ska kännas bekvämt för informanten att inte vara två 

mot en.  Vår förutbestämda maxtid på intervjun var 30 minuter, vilket vi anser var korrekt 

beslutat och bra tidsmässigt. Skulle vi ha varit två intervjuare vid ett och samma 

intervjutillfälle, så hade kanske tiden varit ringa, och vi hade kanske inte fått intresse från så 

många informanter, då det skulle innebära att informanterna fått avsätta mer tid. Våra frågor 

under intervjun var öppna och icke styrda vilket gav informanten möjlighet till att svara 

utifrån egna erfarenheter och på ett så rikt sätt som möjligt. Våra frågor ställdes på ett nyfiket 

sätt för att inte ge informanten känslan av rätt och fel som, Kvale & Brinkman (2009), 

beskriver i sin metodik.  Exempel på frågor var: ”Kan du beskriva…” eller ”Hur tänker du 

då?” För att undvika eventuella missförstånd och för att nå bästa möjliga förståelse, 

upprepade vi oftast det informanten sagt. Eftersom vi valt att använda oss av en 

fenomenografisk ansats och vi ville ta reda på uppfattningar och erfarenheter, så ser detta som 

den bästa metoden att ha använt oss av. 

 

 Att spela in intervjuer är något som många forskare och amatörer använder sig av. Vi 

betraktar oss tillhöra amatörer, med ingen eller ringa erfarenhet. Den stora fördelen med att 

använda sig av ljudinspelning, var för att den gav oss möjlighet att lyssna på materialet 

flertalet gånger, både tillsammans och var för sig. Transkriberingen gav oss även möjligheten 
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till att finna sådant som vi inte upptäckte under intervjun, vilket gav oss ytterligare förståelse 

för olika fenomen och dimensioner.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

 
Som ni kunde läsa i resultatanalysen (sid. 25-46) så framkom många olika kategorier, 

områden och komplexa dimensioner i relation till studiens syfte. I nedanstående avsnitt får ni 

ta del av våra tankar och reflektioner gällande resultaten av vår undersökning (empiri) i 

relation till forsknings och litteraturbakgrunden samt studiens syfte. Begreppet författarna 

kommer i avsnittet att benämnas för vi som genomför studien. I de fall där det enbart står; 

förskollärarna, eller informanterna, så menas detta med samtliga förskollärares (eller 

informanters) uppfattning. I annat fall så skrivs förskollärarens eller förskollärarna ut med 

bokstav eller bokstäver.  

 

 
Förskollärarna visar en öppenhet under intervjun gällande sig själv, sin roll och sitt ansvar, i 

konflikter och konflikthantering, mellan de barn de arbetar tillsammans med i förskolan.  

Resultatet visar att det inte är lätt att agera adekvat och att misstag görs. Detta agerande känns 

igen även i litteraturen (Bygdeson-Larssons, 2010; Singers & Hännikäinens; 2002 29
). 

Författarna uppfattar emellertid att förskollärare (C,G, H, I) tar aktivt ansvar för sig själv och 

sitt beteende, samt för den påverkan de kan ha på barnen. Detta dels genom att de i situationer 

då de upplever sig inte ha energi eller tålamod, ber en kollega att hantera konfliktsituationen. 

Detta tolkar författarna som att pedagogerna gör utav hänsyn och omtanke om barnets bästa 

(ser på situationen utifrån barnets perspektiv), så att barnet inte kommer i ”kläm” för 

pedagogens beteende. Detta stöds av Arnér & Tellgren (2006), Carlsson, (2001), Hareide 

(2006) och Öhman (2009), som beskriver hur viktigt det är att som vuxen försöka närma sig 

barnets perspektiv, och fråga sig hur det egna beteendet kan påverka barnet. Samtidigt som 

informanterna uppfattas ta ansvar för sitt agerande, så menar de att deras sätt att agera, 

påverkas oundvikligen av de villkor som de arbetar under, som exempelvis av för stora 

barngrupper och/eller för lite personal. Detta resonemang överensstämmer med det som 

                                                 
29

 Pedagoger tillhörande ”strukturmedling”; lärarens egen dagordning i fokus för att återställa ordningen utan att 

försöka återställa förhållandet mellan barnen eller hitta en lösning.  
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framkommer i flertalet studier (Ellmin, 2008; Johansson; 2002; Johansson & Johansson 2003; 

Thors 2007; Ytterhus, 2003; Öhman, 2009), då pedagoger agerar på ett icke önskvärt 

beteende gentemot barnen, i arbetssituationer då pedagogen upplever en otillfredsställelse.  

 

Ingen av förskollärarna har någon utbildning i konflikthantering, men samtliga uppfattar att 

stöd finns att få från arbetskollegor, förskolechef, skolpsykologer med flera, om ett sådant 

behov skulle finnas och uttryckas. Dessutom uppfattar författarna det som att förskollärarna, 

utifrån hur de uttrycker sig, har en relativt god tilltro till sig själva om hur de hanterar 

konflikter mellan barn. Detta beror kanske dels på att förskollärarna säger sig dra nytta av 

varandras erfarenheter och finner stöd i varandra. Dessutom det faktum att informanterna på 

olika sätt, ger uttryck för ett mer eller mindre reflekterande förhållningssätt omkring sådant 

som inte enbart berör teoretisk kunskap, utan även vilken barnsyn, människosyn och vilka 

personliga erfarenheter som förskolläraren bär med sig. De visar därmed en medvetenhet 

kring att de ser på barn genom ett unikt filter, som påverkar hur de uppfattar sin roll i relation 

till barnet, precis som flera författare (Arnér 2009; Sommer, 2005; Åberg & Taguchi, 2005) 

beskriver. Dessutom uppfattar de intervjuade förskollärarna det som viktigt att man i 

arbetslaget arbetar enligt en gemensam referensram, för att barnen i sin tur skall uppleva 

enighet och konsekventa riktlinjer, som gör det lättare för barnen att förhålla sig till och agera 

enligt. Som Bandura (1997) och Bronfennbrenner (1976) menar, förebilder som beter sig på 

samma sätt har större möjlighet att påverka, än en enstaka förebild.  

 

Många informanter (A, B, C, D, G, H, I) använder ”Stegvis” i det konfliktförebyggande 

arbetet och generellt sett upplevs pedagogerna uttrycka en positiv uppfattning till detta 

material. Samtidigt intar de (C, D,G, I) ett kritiskt förhållningssätt där de ifrågasätter 

materialet, så att det skall vara så gynnsamt som möjlig, för den barngrupp som förskolläraren 

arbetar tillsammans med. Som Carlsson (2001), Hareide (2006) och Öhman (2009) beskriver, 

bör läraren inte enbart förstå teorin, utan det avgörande är hur läraren klarar av att omsätta den 

teoretiska kunskapen, till välfungerande strategier och färdigheter i den aktuella 

verksamheten. Carlsson & Rosenberg (2011) och Ellmin (2008) menar att det är vanligt att 

barn känner sig orättvist behandlade eller missförstådda i en konfliktsituation, då det ofta 

visar sig att den vuxna inte har förstått hela bilden och ofta missat tidigare händelser. Det 

framhölls emellertid tydligt av informanterna (A, B, C, E, F, G ), att de är medvetna om att 

eventuella tidiga händelser, som exempelvis bråk med familjemedlemmar eller kamrater, kan 

ha varit drivkraft till, eller påverkat barnet eller barnen i den aktuella konfliktsituationen. 
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Detta visar att förskollärarna har en medvetenhet beträffande hur barn påverkas utifrån 

systemet, inte minst hemmiljön. Samarbetet och relationen med föräldrarna framhålls av 

informanterna som mycket betydelsefullt. Som beskrivs av flera författare (Löfdahl, 2007; 

Markström, 2007; Sommer, 2005; Skolverket, 2004; Ytterhus, 2003) fungerar förskolan som 

ett viktigt komplement gällande omsorg, fostran, lärande och utveckling. Hur förskollärarens 

samarbete eller relationen till barnets föräldrar ser ut, nämns inte alls i övrig litteratur. 

Författarna menar att detta inte innebär att det nödvändigtvis betraktas som något som är 

oviktigt, utan det har helt enkelt inte varit fokus på det i dessa studier. Emellertid menar vi att 

det i vår studie framhålls av informanterna som ett viktigt område, som påverkar pedagogerna 

i deras arbete med konflikthantering, varvid det kändes som relevant fynd får vår studie.  

 

Som framkommer i resultatanalysen, menar samtliga informanter att de visar tillit till barns 

förmåga att hantera konflikter, samtidigt som den vuxne alltid finns till hands. Informanterna 

stödjer och vägleder, då målet är att barnen skall bli självständiga i att slutligen kunna hantera 

konflikter. Detta resonemang känns igen i det som Vygotskijs (2001) beskriver om den 

potentiella utvecklingszonen, där barnet ges stöd och vägledning i sådant det ännu inte klarar 

själv, för att successivt lära och utvecklas.   

 

Förskollärare (B, C, E, J) uttrycker hur viktigt det är att de vuxna skapar och upprätthåller en 

relation grundad på tillit och förtroende, som i sin tur skapar gynnsammare förutsättningar för 

att i sin tur hantera konflikter. Detta kan vi se i resultatanalysen, vilket bland annat visar sig i 

att barnen oftast kommer och hämtar någon vuxen för att hjälpa och stödja dem i en situation 

som de upplever att de själva inte klarar av eller när de upplever att motparten inte lyssnar. 

Flertalet författare (Carlsson, 2001, Ellmin, 2008; Sigsgaard, 2003; Stern, 2003; Thornberg, 

2006a) beskriver hur barn, som inte upplever att deras tankar och känslor uppfattas som 

viktiga utav de vuxna (pedagogerna), tenderar att aldrig våga be om hjälp på grund av rädsla 

att bli tillrättavisad, eller har så lite tilltro till sig själv att barnet konstant söker sig till den 

vuxne för hjälp. Vi tolkar det emellertid finnas en balans i relationen, så som den beskrivs 

utifrån informanterna, det vill säga att barnet kan själv, samtidigt som barnet aldrig behöver 

vara rädd för att be den vuxne om hjälp. Vi tolkar det som om barnen till dessa lärare, känner 

sig både kompetenta och värdefulla. Detta för att de vuxna på olika sätt i vardagen, förmedlar 

till barnen att deras tankar och känslor är viktiga. Dessutom förmedlas det som någonting 

positivt att fråga en kamrat eller vuxen om hjälp, då man alltid kan lära sig nya saker. Detta 

förhållningsätt visar sig emellertid inte delas i samtliga studier från litteraturen. Som vi kan se 
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i litteraturgenomgången så är det inte ovanligt att pedagoger från flertalet studier är den som 

är huvudperson, inte sällan moraliserar och löser konflikten åt barnen, snarare än tillsammans 

med barnen (Göncü & Cannella, 1996; Johansson, 2002; Kemple, Davids & Hysmiths, 1997; 

Killen, Rey, Barakkatz & Wangs, 2000; Singers och Hännikäinens, 200230
). Detta fenomen 

framkommer dock inte nämnvärt i resultatanalysen, och vid det enstaka tillfälle som det 

förekommer, är det i situationer då förskolläraren (I) upplever tidsbrist. Samtliga förskollärare 

i resultatanalysen framhåller istället betydelsen av att den vuxne lyssnar på samtliga barn och 

visar uppmuntran för deras förslag, likväl som det är viktigt att samtliga barn lyssnar på 

varandra. Det framstår som mycket tydligt utav samtliga informanter, att deras roll, inte är att 

moralisera och ta reda på vem som har” rätt eller fel” eller att vara den som ”löser” konflikten 

åt barnen. Det handlar helt enkelt om att barnen skall kunna mötas, främst att lyssna på 

varandra, trots att de kanske har olika uppfattningar, upplevelser och erfarenheter.  Detta för 

att i sin tur kunna handla annorlunda i framtida situationer. Förskollärarna upplevs inta ett mer 

ödmjukt förhållningssätt gentemot barnen, än förskollärarna verkar göra från en del studier 

från litteraturen. I dessa studier (Gruss & Jackssons, 1999; Göncü & Cannella, 1996; 

Johansson, 2002) förväntar sig förskolläraren att barnen skall försöka reflektera kring och 

föreställa sig det andra barnets upplevelse av situationen, samt vad barnet själv kan tänkas ha 

gjort och vilka konsekvenser som det kan ha lett till för det andra barnet eller barnen, där en 

underton av moraliserande upplevs finnas med. 

 

Om det förhåller sig på det sättet som Piaget (1968) beskriver, att barn under sju år har 

svårigheter med empati och att förstå andra personers synsätt, så menar vi att förskollärare 

utifrån både resultatanalysen samt litteraturen (Gruss & Jackssons, 1999; Göncü & Cannella, 

1996; Jenkins, Ritblatt & McDonalds, 2008; Johanssons, 2002; Singers & Hännikäinens, 

200231) agerar på ett sätt som gynnar barnet. Den vuxne uppmärksammar, gör utrymme för 

och synliggör, så att barnen ges möjlighet att ta del av varandras uppfattningar. Med tanke på 

att barnen spenderar en stor del av sin tillvaro i förskolan (Löfdahl, 2007; Markström, 2007; 

Sommer, 2005; Skolverket, 2004; Ytterhus, 2003), kan barnet, genom nya erfarenheter, precis 

som Piaget (1968) menar, successivt lära sig och slutligen internalisera nya erfarenheter och 

tankar som resulterar i ett mer empatiskt beteende. Detta skulle då i sin tur kunna underlätta 

barnens samspel mellan varandra och minimera antalet konfliktsituationer av destruktiv art.  

                                                 
30

 Lärare som tillhör kategorin; ”strukturmedling”; lärarens egen dagordning i fokus för att återställa utan att 

försöka återställa förhållandet mellan barnen eller hitta en lösning.  
31

 Lärare som tillhör kategorin ”barncentrerad” medling; barnen är delaktiga i hanterande och lösningen. 
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Ett intressant fynd i relation till ovanstående resonemang är det som informant D lyfter fram, 

att det i en del konfliktsituationer kan vara svårt för den vuxne att ”få någon sanning” i 

situationen. Det finns barn som nekar till den ”anklagelse” som motparten säger sig ha blivit 

utsatt för. Att de nekar tror informanten kan bero på att barnet inte har gjort någon illa med 

flit, eller att barnet faktiskt är medveten om sitt icke (”felaktiga agerande”) acceptabla 

beteende eller att barnet helt enkelt inte uppfattar att han eller hon har gjort något fel. Kopplar 

vi detta till Piagets resonemang om barns svårighet att förstå andra personers synsätt eller 

förmågan att visa empati, så låter det som troliga förklaringar. Som flertalet författarare 

framhöll i litteraturen (Carlsson, 2001, Ellmin, 2008; Sigsgaard, 2003; Stern, 2003; 

Thornberg, 2006a) känner barn oftast av vilka förväntningar eller förutfattade meningar som 

den vuxne har och rädslan för att bli tillrättavisad (och kanske avvisad) kan infinna sig i vissa 

situationer. Vi menar då, att barnet på ett kanske omedvetet plan, försöker undvika att behöva 

uppleva svåra känslor så som skam eller skuld, varvid barnet agerar på det ovan beskrivna 

sättet. Som även framkom av flera informanter (A, B, C, J) uppfattades det som mycket 

viktigt att den vuxne inte skam eller skuldbelägger barnen.  

 

Hur pedagogen använder sig av ordet förlåt i konflikthantering påverkar barnens möjligheter 

att lära sig av konfliktsituationen. Carlsson & Rosenberg (2011), Johansson (2002) och 

Kolfjord (2009)  menar att en del vuxna uppmanar och ibland kräver att barn i en konflikt 

skall säga ”förlåt”. Det verkar emellertid finnas en ganska enig bild, både från litteraturen 

(Bonica, 1997; Carlsson 2001; Johansson, 2002; Singer & Hännikäinen, 2002) och från 

resultatanalysen, att det viktigaste är att barnet ”gör förlåt” (snarare än säger förlåt) med 

någon form av handling, och att pedagogen stödjer barnen i någon sorts meningsfull 

försoning. Det vill säga där barnen kan uppleva en mening, både i det de verbalt uppmuntras 

att uttrycka sinsemellan varandra och sitt fysiska handlande. De informanter som inte blev 

tillfrågade om just användningen av ordet förlåt, nämnde inte självmant någonting om detta, 

vilket författarna tolkar som att de inte verkar lägga någon stor vikt vid detta. Likaså kan det 

tolkas på samma sätt i den litteratur där detta inte framkom.   

 

Samtliga förskollärare nämner att konfliktorsaker kan bero på är att barnet eller barnen 

uppfattar saker och ting olika och inte kan respektera detta, eller helt enkelt bero på 

missförstånd. Som vi kan se i litteraturen (Carlsson, 2001; Carlsson & Rosenberg, 2011; 

Ellmin, 2008; Malten, 1998; Szklarskis, 1996, Vedeler, 2009; Öhman, 2003,) så beskrivs den 
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vanligaste förekommande konfliktorsaken vara att barn tänker, tycker eller helt enkelt har 

olika uppfattningar om någonting. En av informanterna (B) nämner att en konflikt, eller 

rättare sagt, ”en lek som har gått fel”, kan även bero på att barnet vill imitera något som han 

eller hon har sett och vill prova. Bandura (1997) och Bronnfenbrenner (1976) beskrev hur 

barn kan lära sig ett beteende genom att observera och imitera, med förutsättning att personen 

ses på av barnet som en förebild. Det är inte svårt att förstå att barn även betraktar andra barn 

(kamrater) som förebilder. I några studier (Johansson, 2002; Johansson & Johansson, 2003) 

beskrevs hur den vuxnes delaktighet och stöd förväntades resultera i att barnen skulle imitera 

de vuxnas beteende och lära sig liknande strategier.  Förskollärare E berättade att vissa barn 

kommer till de vuxna och berättar om sådant som barnen uppfattar som regelbrott. Kanske 

handlar det här också om en sorts imitation? Barnen ser den vuxne som förklarar gällande 

regler och ”hur saker och ting skall vara” och vill kanske närma sig den vuxne (som betraktas 

som förebild) och ”göra som den vuxne gör”. Ett intressant fynd framkom även i detta 

sammanhang; ”Man kan se sig själv i barnen och deras lekar”(E). Informanten menar att 

barnen förhandlar med varandra och använder olika metoder som förskolläraren erinrar sig 

tidigare ha pratat om tillsammans med barnen. I Thornbergs studie (2006 b) visade det sig att 

barn var mer benägna att använda sig av våld om motparten använde sig av detta. Därmed kan 

vi se att lärandet går i en cirkel, desto fler barn som lär sig ett visst agerande, desto fler av 

dessa barn fungerar som förebilder för andra barn. Likaså desto fler vuxna som använder sig 

av liknande strategier, desto lättare blir det för barnen att förhålla sig till, vilket troligen 

resulterar i ett gynnsammare och harmoniskt klimat med mindre antal destruktiva konflikter. 

Det finns en gemensam uppfattning hos samtliga förskollärare beträffande konflikter som 

något naturligt, lärorikt och utvecklande, både för barnet och för pedagogen. Informanterna 

delar beskrivningen där förskolan fungerar som en social mötesarena, där barnen lär och 

utvecklas i kollektivet och inte minst genom konflikter. Detta stödjer även litteraturen, där det 

framhålls att konflikter är en naturlig och nödvändig del av människans tillvaro. Förändring, 

lärande och utveckling hör ofta samman med konflikter (Carlsson, 2001; Ellmin, 2008; 

Maltén, 1998; Piaget, 1968; Sommer, 2005; Szklarski, 1996; Vedeler, 2009; Öhman, 2003 ). 

 

I denna sociala mötesarena handlar det även om att komma nära barnets perspektiv, inte 

enbart om att lyssna och vara lyhörd för barnet i samtal. Det handlar även om att den vuxne 

visar intresse för och aktivt deltar i leken – barns naturliga tillvaro. Enligt flertalet studier 

(Bonica, 1997; Johansson; 2002; Johansson & Samuelsson, 2006; Vygotskij, 1995,Öhman 

2003) fungerar leken som en utmärkt plattform, där de vuxna aktivt kan delta och hjälpa 
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barnen att kompromissa, hitta nya strategier för att samspela och förhandla (a.a.). Detta ser vi 

även att informanter (A, C, F) framhåller som en betydelsefull del i det konfliktförebyggande 

arbetet, där den vuxne kan känna av, förutse och avleda, då vissa situationer riskerar att blossa 

upp eller eskalera.  

 

Sigsgaard (2003) menar att barn som är fem till sex år gamla får relativt lite tillsägelser och 

skäll, i förhållande till de barn som är yngre. Sigsgaards tolkar att detta bero på att de yngre 

barnen ännu inte hunnit lära sig de rådande normerna i barngruppen (a.a.). Vi menar att det 

också kan bero på, som vi ser utav pedagogerna (D, E) i resultatanalysen, att förskollärare 

förväntar sig att äldre barn (fyra till fem år gamla), med ett ofta mer utvecklat språk, skall 

kunna använda sig av verbalt språk. Emellertid visar det sig i Singer & Hännikäinen (2002)32 

studie att pedagoger förväntar sig även av de barn som är två till tre år gamla att använda sig 

av det verbala språket. Det visar sig också att både lärare som arbetar med de yngsta barnen; 

ett till tre och ett halvt år (Singer & Hännikäinen; 2002 33
; Johansson; 2002) samt lärare som 

arbetar med de äldre barnen tre till fem år (Kemple med flera, 1997; Killen med flera, 2000) 

använder sig av tillrättavisande, hänvisar till gällande regler och uppmanar till hur barnen 

skall agera. Det vill säga, det finns ingen enighet i litteraturen, att lärare i högre utsträckning 

tillrättavisar de yngsta barnen mer än de äldre. Emellertid är det svårt för oss att veta hur 

graden tillsägningar ser ut i förhållande till varandra, i de olika åldrarna tre, fyra eller fem år.  

Däremot visar det sig utifrån resultatanalysen, att Sigsgaards slutsats, att de äldre barnen får 

mindre tillsägelser, stämmer in på informanterna i vår studie, då de i mycket ringa 

utsträckning använder sig av tillsägelser. 

 

Förskollärare i Berlin med fleras (2012) studie använder sig av regler och rutiner som är 

utvärderade och anpassade till barnens ålder. Detta kunde vi känna igen i resultatanalysen där 

informant J och dennes arbetslag tillsammans med barnen försökte utvärdera och göra 

trygghetsreglerna mer konkreta, för att möta barnen utifrån deras nivå och/eller perspektiv. 

Studien av Berlin med fleras (2012) visar att respondenterna i första hand och i betydligt 

högre utsträckning använde sig av allmänna strategier, till skillnad från användning av 

                                                 
32

 Lärare som tillhör kategorin ”barncentrerad medling”; barnen är delaktiga i att hantera och lösa 

konfliktsituationen. 
33

 Lärare som tillhör kategorin ”strukturmedling”, lärarens egen dagordning i fokus för att återställa utan att 

försöka återställa förhållandet mellan barnen eller hitta en lösning.  
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individuellt anpassade strategier. Utifrån detta resonemang menar vi att Stegvis
34

 är en av de 

metoder som kan förse förskolläraren med en gemensam plattform att stå på. Emellertid, som 

förskollärarna uttrycker och visar en medvetenhet kring, är alla barn (olika bagage, språk, 

förutsättningar, erfarenhet med flera) och alla konfliktsituationer olika. Detta medför att det är 

omöjligt att slaviskt följa en och samma mall. Likaså är det viktigt att komma ihåg att de 

vuxna (pedagogerna) är olika och precis som informanterna säger sig göra, att utnyttja 

varandras olika erfarenheter och uppfattningar, precis som vi önskar att barnen skall göra i 

samspel med varandra. Genom att den vuxne gör som han eller hon verbalt förmedlar till 

barnen, kanske det kan få ännu större genomslagskraft än om de bara blir något som den 

vuxne säger, men inte aktivt använder sig av i verksamheten.  

 

Informant F lyfter fram det ansvar som pedagogen har att kontinuerligt uppdatera sin kunskap 

i området, inte minst för att kunna möta just de barnen som lever här och nu. Detta 

resonemang känns igen även i litteraturen (Arnér & Tellgren, 2009; Sommer, 2005; Åberg & 

Taguchi, 2005) där det framhålls att den vuxne bör bli medveten om och ifrågasätta vilken 

barnsyn som han eller hon bär, samt hur detta visar sig i samspelet mellan den vuxne och 

barnet, för att bättre förstå de normer och värderingar som omger nutidens barn.  

 

Avslutningsvis upplevs det som viktigt att poängtera, att i en del studier (Berlin med flera, 

2012; Jenkins med flera 2008), gavs inte alltid respondenterna möjlighet att fritt berätta eller 

beskriva hur de skulle agerat i en konfliktsituation, utan de fick i stället svara utifrån vissa 

förutbestämda alternativ. Detta kan många gånger, enligt författarna, vara negativt, då det 

med fria svar, precis som i författarnas empiri, framkommer mer öppna, icke styrda 

diskussioner. Majoriteten av litteraturgenomgången berör förskollärares agerande i den 

direkta konfliktsituationen och mindre när de gäller det konfliktförebyggande arbetet, varvid 

materialet att se samband kring och dra reflektioner kring blir mindre.  

  

                                                 
34

 Stegvis huvudsyfte är att barnen tillsammans med läraren tränar sin emotionella och sociala kompetens för att 

främja problemlösning och icke våldsamt beteende. Utförligare förklaring, se sid. 18-19 
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7. Framtida forskning 
 

I vår studie har det uppstått fler frågor som vi anser att det kan forskas vidare i. Först och 

främst att göra observationer av barns konfliktsituationer, men även av hur barn agerar och 

hanterar dem. Att observera pedagogernas hantering är av betydelse för forskningen av deras 

sätt att hantera direkta konfliktsituationer, men även för att se vad som är betydande för deras 

strategier. Något som framkommit under vår studie är föräldrarnas betydelse ibland annat i 

det konfliktförebyggande arbetet. Intervjuer av föräldrar skulle vara intressant. Frågor till 

framtida forskning kan vara: 

 

1. Vilka strategier har barnen för att lösa konfliktsituationer som uppstår? 

2. Vilka konfliktsituationer uppfattar barnen som konflikter och hur hanterar de dessa? 

3. Hur hanterar pedagoger den direkta konflikten med barnen? 

4. Vad anser föräldrarnas vara förskollärarens viktigaste uppgifter i samarbetet med 

dem?    
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svenska och polska barns medvetande. Department of Education and Psychology. Vol 48.  

 

 

En av författarna till detta examensarbete har läst en fristående kurs i konflikthantering och 
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av Karin Utas och Anette Rosenberg 

 

 

 



 68 

Bilaga 2 

 

Konfliktsituation som diskuteras i intervjun 

 
 

 

Thomas 5 år hänger sig i knäveck i den nedersta stången på en tripp-trapp-trull- 

stånganordning i den sandlåda som ligger på förskolans gård. Han är ensam vid den. Plötsligt 

kliver Pelle 5 år in i sandlådan och går fram till Thomas. Han böjer sig ner, gräver efter sand 

och börjar kasta sand på Thomas, som hänger upp och ner. 

"Sluta", utbrister Thomas. 

Pelle fortsätter att kasta sand på Thomas. Han går också fram och slår honom över armen och 

bröstet. Medan Pelle växlar mellan att kasta sand på Thomas och slå honom, protesterar 

Thomas mer högljutt och ilsket. Han skriker åt Pelle att sluta. Till slut hoppar Thomas av 

stången och börjar jaga Pelle och kasta sand tillbaka. Medan ett sandkrig pågår mellan Pelle 

och Thomas, passar Hampus på att ta stången. Hampus håller händerna på stången, drar upp 

sina ben och börjar hänga i en gungande rörelse. Thomas får nu syn på Hampus 5 år och rusar 

framtill honom och säger: 

"Den hade jag!" 

"Men nu har jag den", säger Hampus. 

"Men jag hade den först", säger Thomas. 

"Men du gick ifrån den", säger Hampus. 

"Ja, men det var ju för Pelle höll på att bråka och kasta sand på mig". 

De två står på varsin sida om stången och håller båda i den. Under tiden som de har framfört 

sina argument till varandra har Pelle närmat sig. Han står ett par meter bakom Thomas. 

"Slå honom!", säger Hampus till Pelle. 

Pelle börjar kasta sand på Thomas igen. 

"Lägg av", utbrister Thomas. 

Thomas och Hampus fortsätter att bråka om vem som ska ha stången, medan Pelle då och då 

knuffar till Thomas som knuffar tillbaka. Thomas håller handen på stången (som Hampus till 

och från försöker ta bort), medan han använder sin andra hand till att försvara sig (mot Pelles 

slag och sandkastanden). Pelle kastar mer sand på Thomas och Thomas kastar tillbaka. 

"Sluta!", ropar han och ser både arg och ledsen ut. 

"Slå honom" säger Hampus till Pelle. 

Pelle och Thomas fortsätter att kasta sand på varandra. Thomas har nu fullt upp med att dels 

säga åt Hampus att han hade stången först och hålla sin ena hand eller båda händerna på den, 

dels hålla ett öga på Pelle, kasta sand på honom, knuffa eller slå tillbaka. Även Pelle börjar se 

arg ut. Han går bort till några buskar som finns alldeles i närheten och plockar upp en sten 

som är ungefär som en tennisboll. Pelle går tillbaka till Thomas, medan han viftar med stenen 

som om han vore beredd att kasta den på Thomas. Han säger också att han tänker kasta den på 

honom. 

"Det vågar du inte", säger Thomas.  

 

 

Källa: Thornberg, Robert (2006). Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare, 

sid.194. Stockholm: Liber. 
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Bilaga 3 
 

Information till dig som blir intervjuad angående konflikthantering 

 
Vi är två studenter vid högskolan Kristianstad och är inne i slutskedet av vår utbildning till 

förskollärare. Vi gör just nu vårt examensarbete som handlar om konflikthantering och just 

förskollärarens erfarenhet och kunskaper inom området konflikthantering.  

 

Syftet med arbetet är att ge en bild av förskollärares erfarenheter att hantera konflikter i 

förskolemiljö där barn i fyra och fem årsåldern vistas. Undersökningen är kvalitativ och 

informationsinsamlingen sker via intervjumetoden. Deltagarna är förskollärare som arbetar 

med barn i fyra till fem års ålder.  

 

Vi behöver din hjälp och är tacksamma över att du tar dig tid och att vi får ta din tid i anspråk. 

Vi har bifogat ett fall som beskriver en autentisk konfliktsituation från skolan, men vi har 

båda erfarenheter av liknande situationer med barn i förskoleålder. Exemplet är hämtat från 

sidan 194 i följande bok: ”Det sociala livet i skolan” av författare Robert 

Thornberg, utgivningsår 2006. Vi vill att du funderar över din lärarroll, dina erfarenheter och 

övriga tankar som du får när du läser fallet. I intervjun som vi har bokat kommer sedan en av 

oss att medverka och vi kommer bl.a. att samtala om dessa punkter.  

 

Intervjun kommer som sagt att ske via ett personligt besök och beräknas ta ca 30 min i 

anspråk. Hela intervjun kommer att spelas in på en diktafon/iphone och kommer sedan att 

skrivas ner ordagrant i text. Ifall det kommer att uppstå frågetecken när vi bearbetar vårt 

material kan det komma att bli aktuellt att åter ta kontakt med dig som blivit intervjuad. Vi 

kommer att tillämpa de etiska principerna vad gäller informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att du som informant deltar på helt 

frivillig basis och kan när som helst, både innan intervjun, under intervjun och efter intervjun, 

avbryta din medverkan och den information vi tillhandahållit från dig utesluts, om du så 

önskar. Skulle det vara så att du under intervjun upplever någon fråga som obekväm så var 

inte rädd för att säga det, så går vi vidare till nästa fråga! Du kommer att vara helt och hållet 

anonym, vilket innebär att ditt namn inte kommer att användas i studien. Dessutom kommer 

vi att behandla all information från dig konfidentiellt, ingenting som du har sagt kan kopplas 

till just dig. Om ni upplever att informationen vi gett genom detta brev inte är tillräcklig eller 

om ni har några övriga tankar eller funderingar, så tveka inte att kontakta oss! Mer 

information om de etiska principerna finns att läsa på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Tid för intervju är bokat personligen med var och en.  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ställer upp på en intervju 

 

Ort, datum och 

underskrift:________________________________________________________ 

 

 

Hannah Ekstrand 0733-321179 (hannah.ekstrand0008@stud.hkr.se) 

Mirella Eriksson 0739-34 76 68 (mirella.eriksson0015@stud.hkr.se) 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:hannah.ekstrand0008@stud.hkr.se
mailto:mirella.eriksson0015@stud.hkr.se
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Intervjufrågor 

 

 
Inledande fråga: Har du någonting som du vill fråga eller ta upp innan intervjun börjar?  

  

1. Vad var eller är dina spontana tankar efter att ha läst ”fallet”?  

 

2. Hur ser din definition av konflikt ut och hur skulle du vilja beskriva den i förhållande till 

konflikter mellan barn?  

 

3. Har du någon erfarenhet av någon liknande situation? 

a.) Vad hände?  

b.) Hur upplevde du situationen, tankar, känslor? 

c.) Hur hanterade du den? Vad baserar du dina handlingar på?  

d.) Hur ser du på din roll i en situation som denna? Hur ser du på din egen hantering av 

konflikter mellan barn?  

 

4. Hur tänker du att skulle du hantera en konflikt som denna? 

 

5. Hur skulle du förebygga att en sådan konflikt uppstår? 

 

6. Hur tänker du omkring arbetslagets syn på konflikthantering? 

 

7. Vilka utmaningar ser du gällande konflikthantering mellan barn på din nuvarande 

arbetsplats?  

 

8. Hur tänker du omkring de styrkor respektive svagheter som existerar på din arbetsplats? 

 

9. Vilken/vilka utmaningar ser du i konflikter mellan barn i förskolan? 

 

10. Hur upplever ni att barnen kan bli delaktiga i hanteringen av konflikten?  

 

11. Har du någon utbildning i konflikthantering eller annan kunskap som du tycker gynnar din 

kompetens inom detta område? 

 

11. Hur ser du på dina möjligheter att få stöd och/eller vidareutveckling/kompetens i 

konflikthantering? 

 

Avslutningsfråga: Har du någonting du vill ta upp som du tycker vi inte har diskuterat? 

 

 

 

 


