
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, 

Självständigt arbete,  

15 hp 

Konflikthantering i förskolan 
– En studie om förskollärarens roll 
och strategier. 

Josefin Kotz och Nina Ekeroth 

Handledare: Stellan Sundh 

Examinator: Jörgen Mattlar 

Rapport 2016ht2177 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................... 2 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................ 2 

1.2. Teoretisk utgångspunkt ......................................................................................... 3 

1.2.1. Förskollärarens tre olika synsätt ................................................................ 4 

1.3. Litteraturöversikt ................................................................................................... 5 

1.3.1. Konflikt och Konflikthantering .................................................................. 5 

1.3.2. Strategier för konflikthantering .................................................................. 7 

1.3.3. Förskollärarens roll ...................................................................................... 9 

1.3.4. Sammanfattning av litteraturöversikten .................................................. 11 

2. Syfte och frågeställning ................................................................................................ 13 

3. Metod ............................................................................................................................. 14 

3.1. Metodiska överväganden ..................................................................................... 14 

3.2. Metodval................................................................................................................ 14 

3.3. Urval och avgränsning ......................................................................................... 16 

3.4. Arbetsfördelning .................................................................................................. 16 

3.5. Genomförande ...................................................................................................... 17 

3.6. Reliabilitet och validitet ....................................................................................... 18 

3.7. Etiska ställningstaganden .................................................................................... 18 

3.8. Bearbetning av material ...................................................................................... 19 

4. Resultat och Analys ...................................................................................................... 20 

 4.1. Bearbetning av material ...................................................................................... 20 

 4.2. Analys från observation ....................................................................................... 22 

 4.3. Resultat från intervju ........................................................................................... 26 

 4.4. Analys av intervju ................................................................................................ 28       

 4.5. Fördjupad analys.................................................................................................. 31 

5. Diskussion ..................................................................................................................... 33 

       5.1. Slutsats och vidare forskning .............................................................................. 35 

6. Referenslista .................................................................................................................. 37 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 39 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 40



 

1 

 

 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares föreställningar om samt förhållningssätt vid 

konflikter mellan barn i förskoleverksamheten. Detta undersöktes utifrån två 

frågeställningar som behandlar förskollärarens uppfattningar och agerande angående 

bemötande, kommunikation och strategier i hanteringen av barns konflikter på förskolan.  

 

Denna studie har utgått från ett sociokulturellt perspektiv, detta dels för att belysa 

kommunikationens betydelse och dels för att kunna fokusera på interaktionens betydelse. 

Studien behandlar även Skolverkets definition av förskollärarens tre olika synsätt på barn, 

vilka är barn är medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella. Denna 

utgångspunkt har valts för att få en större förståelse för förskollärarens olika 

förhållningssätt när det gäller hanteringen av barns konflikter.  

 

Metoderna för studien baseras dels på en kvalitativ undersökning med fokus på att 

undersöka förskollärarens uppfattningar gällande barns konflikter. Åtta semistrukturerade 

intervjuer med utbildande förskollärare genomfördes för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningen, – hur uppfattar förskollärare frågor om bemötande, kommunikation 

och strategier i samband med barns konflikter på förskolan? Den andra metoden för 

studien baseras på en kvantitativ observationsundersökning, där fyra observationer 

genomfördes för att besvara syftet och frågeställningen, – hur bemöter och kommunicerar 

förskolläraren i praktiken med barnen på förskolan när de hanterar barns konflikter? De 

strukturerade observationerna genomfördes med ett observationsschema för att studera 

förskollärarens agerande i hanteringen av barns konflikter.  

 

Resultatet visar utifrån ett sociokulturellt perspektiv att både interaktion och 

kommunikation har stor betydelse för att inta ett konstruktivt förhållningssätt i hanteringen 

av barns konflikter. De intervjuade förskollärarna har alla liknande uppfattningar om hur 

de bemöter och kommunicerar i hanteringen av barns konflikter. Observationerna visar 

dock att det finns stora skillnader i hur förskolläraren praktiskt hanterar barns konflikter 

och att detta även skiljer sig från första till andra observationstillfälle. Resultatet visar även 

att Skolverkets definition av förskollärarens tre olika synsätt på barn, kan kopplas till 

studiens resultat och att det mest framträdande är att det finns stora skillnader mellan att se 

att barn är medmänniskor till att se att barn är irrationella. Det framkommer även i 

resultatet att många av förskollärarens strategier för hanteringen av barns konflikter 

genomförs omedvetet medan andra strategier är väl genomtänkta och beprövade, dock 

framgår en skillnad i hur detta diskuteras och reflekteras över i arbetslaget.  

 

 

Nyckelord: konflikthantering, förhållningssätt, förskollärare, förskola 
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1.  Inledning 

Inom förskolan är barns konflikter en del av vardagen och det finns en mängd olika sätt för 

en förskollärare att bemöta och hantera barns konflikter. Våra tidigare erfarenheter av 

hanteringen av barns konflikter inom förskolan varierar. Vi har både positiva och negativa 

upplevelser av hur förskollärare inom förskolan väljer att hantera dessa. Utifrån våra egna 

reflektioner av bemötandet i konfliktsituationer anser vi att förskollärarens kroppsspråk är 

betydelsefullt. I bemötandet med barn är det viktigt att det vi uttrycker med ord även 

avspeglas i vårt kroppsspråk, då barn kan uppfatta en skillnad i hur vi uttrycker oss verbalt 

och med kroppen. En annan reflektion är att förskolläraren använder sig av värderande ord 

i kommunikationen av konflikthanteringar, exempelvis genom att fråga barnen Varför gör 

du så? istället för hur kommer det sig? 

 

Under vår utbildning har vi haft ett flertal praktiktillfällen och på två av dessa förskolor har 

vi fått tagit del av deras Likabehandlingsplan. I förskolornas Likabehandlingsplaner har 

förskolorna upprättat ”kartläggningspunkter” i hur förskolorna ska hantera barns 

konflikter. I dessa ”kartläggningspunkter” har förskolorna kartlagt de mest aktuella 

konflikterna på förskolan samt hur konflikterna ska hanteras i punktform. Vilket fångade 

vårt intresse och väljer därför att belysa området djupare. På en av förskolorna diskuterades 

ett gemensamt förhållningssätt i hanteringen av barns konflikter samt om det var möjligt 

att behandla alla barn lika i konflikthanteringen. Vi ställer oss då frågan: Om detta är en 

tillfällighet, eller om ett gemensamt förhållningssätt och strategier genomsyrar fler 

förskolor när det kommer till konflikthantering? Vi är nyfikna på om förskollärarna 

praktiserar den teori eller vision de har angående konflikthantering ute i verkligheten, då vi 

anser att konflikterna är situationsbundna till sin karaktär. Vi vill även undersöka hur 

kommunikationen förhåller sig inom de valda förskolorna. Har förskollärarna som vi 

observerar ett likartat förhållningssätt när det kommer till hur de väljer att lösa konflikten 

kommunikativt eller skiljer den sig åt? 

 

Vår förhoppning med denna studie är att den ska ge oss en ökad kunskap om 

förskollärarens bemötande och deras strategier när de hanterar barns konflikter.  

1.2.  Bakgrund 

Denna studies bakgrund grundar sig delvis i vad förskolans styrdokument beskriver om 

förskollärarens förhållningssätt och ansvar för att skapa goda samhällsmedborgare. 

Bakgrunden grundar sig även vad Skolverket beskriver som förskolornas skyldigheter 

gällande diskriminering och kränkande behandling.  

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg och hänsyn 

till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram 

och synliggöras i verksamheten. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

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

förebilder och där arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 

samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Lpfö98 rev, 2016, s. 4, 9).  
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På Skolverkets hemsida kan förskolors och skolors skyldigheter utläsas angående 

verksamheternas arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Vidare beskrivs det 

att Likabehandlingsplanen ska innehålla alla tre insatser främja, förebygga samt åtgärda. I 

vardagen påverkas barnen ständigt av olika intryck runt dem. Förskollärarnas 

förhållningssätt inverkar på barnens förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle samt att förskollärarna påverkar barnen 

med deras normer (Öhman, 2008, s. 181, 230-231). 

 

Förskollärarens roll i hanteringen av barns konflikter beskriver Robert Thornberg att under 

en dag på förskolan sker det många olika former av konflikter. Det kan vara av både fysisk 

och verbal karaktär. Förskollärarens roll i konflikten är att stötta och hjälpa barnen i deras 

konflikthantering. (2006a, s. 197-199). I många fall uppfattar förskollärarna inom 

förskolan konflikter som något tråkigt och ansträngande vilket ger en negativ bild av 

begreppet beskriver Margareta Öhman (2008, s. 9). Eva Johansson och Ingrid Pramling 

Samuelsson betonar det kompetenta barnet där de beskriver att det är viktigt för barnet att 

bli självständigt (2003, s. 46-47). Öhman poängterar att det är förskollärarens ansvar att 

alla inblandade parter känner sig sedda samt bekräftade i situationen (2008, s. 9, 26). 

Vilket kan kopplas samman med Läroplanen för förskolan: ”Förskolläraren ska ansvara för 

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” 

(Lpfö 98, rev 2010, s. 8). 

   

Konsekvenserna av obekräftade och oengagerade pedagoger kan resultera i att barnen inte 

får lära sig att hantera olika konflikter (Hwang och Nilsson, 2011, s. 220-221). Lärandet 

sker i ett sociokulturellt perspektiv där barn lär sig i interaktion med andra. Det gäller även 

i barns konflikter och vad lärandet utmynnar i är beroende på vem barnet är i konflikt med 

och dennes språkkunskaper. Språket är därför ett viktigt medierande verktyg som är en av 

grundstenarna i kommunikation, förklarar Roger Säljö (2013, 83-84, 158). 

1.3. Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har ett sociokulturellt perspektiv tagits, där synen på lärande och kunskap 

sker i interaktion med andra. Studien har som fokus att undersöka förskollärarens syn, 

förhållningssätt och strategier i barns konflikter, där kommunikationen blir ett viktigt 

verktyg. Det sociokulturella perspektivet kommer att genomsyra detta arbete.  

 

Roger Säljö betonar att grundaren till det sociokulturella perspektivet var Lev Vygotsky 

(2013, s. 24-25). Säljö förklarar att perspektivet fokuserar på individens deltagande i 

sociala kontexter samt att kunskapen ses som en social konstruktion. Lärandet inom 

perspektivet, beskriver Säljö, sker inte enbart inom individen utan även tillsammans med 

andra, där kunskap skapas om situationen och förståelse för andra. Vidare förklarar 

författaren att inom det sociokulturella perspektivet ses utveckling och lärande som ett 

ömsesidigt samspel, och en viktig förutsättning för detta samspel är kommunikationen 

(Säljö, 2013, s. 32, 48, 57, 81-82). 

 

Säljö förklarar att kommunikation ses inom det sociokulturella perspektivet som ett viktigt 

verktyg och redskapet för kommunikation är språket, som i sin tur leder till gemensamt 

lärande (2013, s. 32-33, 41). Säljö menar att barn lär sig vetenskapliga begrepp i skolan, 

som i sin tur hjälper barnen att tänka, lösa problem, resonera och kommunicera. Vidare 

anser författaren att de språkliga redskapen inkluderar både det talade språket och 
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kroppsspråket och belyser dessa som det verbala och icke-verbala språket. Säljö menar att 

båda språken samspelar med varandra och författaren anser att det är viktigt hur man 

kommunicerar verbalt och icke-verbalt så att dessa två överensstämmer med varandra och 

ger samma budskap, vilket gör att mottagaren får en sann bild av vad som framförs (Säljö, 

2013, s. 83-84, 158). Viveka Erberth och Bodil Rasmusson beskriver att det finns 

undersökningar som påvisar att vi endast uttrycker oss 20 % med ord och resterade 80 % 

kommunicerar vi med kroppsspråket. Genom att studera kroppsspråket kan en 

människokännare genomskåda ordens betydelse. Författarna hävdar att barn förlitar sig 

mer på kroppsspråket än orden, då kroppsspråket är barnens första språk som de lär sig att 

tolka. Vidare hävdar Erberth och Rasmusson att beröring har en positiv effekt och är av 

stor betydelse i kommunikationen samt att ögonkontakten är en del av kroppsspråket men 

att detta inte alltid uppfattas som något positivt (2008, s. 59-61). 

 

Nickolay Veraksa, Olga Shiyan, Igor Shiyan, Niklas Pramling och Ingrid Pramling-

Samuelsson (2016) beskriver att inom Vygotskys teorier sker lärandet i ett kulturellt 

samspel och beskriver läraren som en mentor och förebild för barnet. Veraksa m.fl. (2016) 

förklarar den proximala utvecklingszonen med att det är skillnaden mellan det som barnet 

redan kan och det som barnet kan med hjälp av en vuxen eller kunnigare kamrat. Lev 

Vygotsky klargör i artikeln angående den proximala utvecklingszonen att: 

”the zone of proximal development. It is the distance between the actual developmental level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as determined 

through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers” 

(Vygotsky, 1978, s. 33).      

1.3.1. Skolverkets definition av förskollärarens tre olika synsätt på barn  

 

Det första synsättet är att se barn är medmänniskor. Det innebär att förskolläraren utgår 

från barnens erfarenheter. Synsättet barn är medmänniskor innebär att förskollärarna håller 

en öppenhet för barnens kommunikation och uttryck vilket ger konsekvenser för den 

pedagogiska verksamheten. Ett exempel på att utgå från barns erfarenheter är när 

förskollärarna tillfredsställer barnens behov efter deras erfarenheter de har med sig 

hemifrån, exempelvis vid vilan. Ett exempel på att förskollärarna visar respekt för barnen, 

är när ett barn ber om hjälp av en förskollärare. Till svar får barnet att förskolläraren 

kommer snart för att hjälpa men där annat kommer i vägen, vilket medför att barnet aldrig 

får någon hjälp. Förskolläraren går sedan fram till barnet och ber om ursäkt, precis som 

den vuxne skulle göra till en annan vuxen (Skolverket, 2011, s. 60-65). 

 

Förskollärarna ska även ge barnen kontroll. Vilket innebär att förskolläraren erbjuder 

individen hjälp genom att fråga men även uppmuntra barnen att försöka själva, vilket 

uppmuntrar barnens självständighet. Förskollärarna inom förskolans verksamhet ska även 

undvika att fatta beslut åt barnen. De ska få vara delaktiga i sina beslut antingen på egen 

hand eller i samråd med förskolläraren. Förskollärarna har en osynlig makt och det är 

viktigt att denna makt inte missbrukas utan används ansvarsfullt (Skolverket, 2011, s. 60-

65). 

 

Det andra synsättet som beskrivs är vuxna vet bättre. Inom detta synsätt är förskollärarnas 

åsikter av bättre kvalité än barnens. Förskolläraren fattar beslut om vad hen anser är bäst 

lämpat åt barnet. Vilket beskrivs som ett ”ovanifrånsperspektiv” där förskolläraren ser sina 

mål som är bäst lämpade. Förskolläraren agerar ”över huvudet” på barnet och barnen har 

ingen möjlighet att påverka verksamhetens utformning, det krockar mellan individens 
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önskningar och pedagogens. Barnen får känslan av kontroll och att de har en möjlighet att 

påverka situationen men i själva verket är det förskollärarens avsikter som träder fram. Ett 

exempel på detta är när att barnet inte vill smaka på maten. Förskolläraren bekräftar barnet 

genom att säga ”jag vet att du inte vill smaka” men ändrar inte sitt beslut (Skolverket, 

2011, s. 60-68). 

 

Det tredje synsättet är att barn är irrationella vilket betyder att förskolläraren ofta tolkar 

barns handlingar som negativa. De barn som agerar på ett visst sätt eller gör något som de 

inte har tillåtelse till att göra, resulterar i att de vuxna arbetar med att hindra samt begränsa 

barnens agerande. Beteendet som förskollärarna utövar på barnen resulterar i att barnen 

blir begränsade och viktiga lärandetillfällen hämmas (Skolverket, 2011, s. 73).  

1.4. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer en litteraturgenomgång att presenteras utifrån tre olika rubriker. 

Konflikt och konflikthantering, strategier för konflikthantering och förskollärarens roll 

med innehållande underrubriker. 

1.4.1. Konflikt och konflikthantering 

 

Konstruktiv och destruktiv konflikt 

Konflikt och konflikthantering är två komplexa begrepp. David W Johnson och Roger T 

Johnson (2009) förklarar att en konflikt kan förekomma var som helst och princip hur som 

helst. IIse Hakvoort och Birgitta Friberg (2011) beskriver att begreppet konflikthantering 

har två olika innebörder beroende på hur man ser på begreppet. Ses begreppet som något 

fruktbart, dynamiskt och konstruktivt är hanteringen helt annorlunda, än om begreppet ses 

som destruktivt och dåligt. Det bekräftas av Johnson och Johnson (2009) som delar in 

konflikterna i grupperna konstruktivt och destruktivt förhållningssätt. Ett konstruktivt 

förhållningssätt till konflikterna kan lärandet leda till att barnet blir medveten om sin egen 

roll i konflikten, vilket bidrar till att barnet blir mer kreativt och öppensinnat. Vidare 

beskrivs att det destruktiva förhållningssättet hämmar barnet eftersom barnet aldrig blir 

medveten om sin egen roll i konflikten. Fysiskt våld kan vara den enda utvägen för barnet 

och det kan leda till ett mönster som följer med barnet längre upp i åldrarna.  

 

Konflikternas betydelse 

Ett barns lärande sker genom interaktion med andra oavsett om det är i ett samspel eller i 

en konflikt förklarar Thornberg (2006b). Vidare beskriver Thornberg (2006b) att barns 

känslor är viktiga att uppmärksamma eftersom de bidrar till att barnen utvecklar en större 

empatisk förmåga för varandra, samt får en djupare insikt om sin egen integritet. Licht 

m.fl. (2008) förklarar att det är viktigt med konflikter mellan barn. Konflikter utvecklar 

barnens sociala kompetens samt får dem att förstå andras känslor, intentioner, sociala 

regler, relationer och sociala strategier. Vidare beskriver Litch m.fl. (2008) att konflikter 

även utvecklar barns identitet och språk. Barn över två år har kommit över självcentrering 

vilket innebär att konflikter som uppstår oftast handlar om ägodelar och hierarki. 

Thornberg (2006b) vinklar detta resonemang och betonar att kamratkonflikterna i 

förskolan kan utveckla barns relation till varandra samt bidra till att vänskapsbanden 

stärks. 
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Thornberg (2006b) förklarar vidare att konflikter är bra för barn eftersom de får möjlighet 

att utveckla sin kognitiva förmåga men får även träna på det sociala samspelet till sina 

kamrater. Även Arslan (2010) betonar konfliktens betydelse i förskolan och att 

konfliktsituationerna är ett tillfälle för barns moraliska utveckling. Det sker i samband med 

att barnen får stöd och vägledning vid behov. Utebliven vägledning kan bidra till att barn 

utvecklar olämpliga strategier som kan leda till svårigheter i barnets kamratrelation. Detta 

bekräftar även Vestals och Jones (2004) och beskriver att det är viktigt att införa 

konflikthantering samt erhålla strategier för barns konflikter tidigt på förskolan. 

Konflikthanteringen hjälper barnen att hantera olika strategier men även för att förhindra 

uppkomsten av konflikter i barngruppen. Arslan (2010) poängterar att de faktorer som 

påverkar barns konflikthantering är förskollärarnas förhållningssätt, individens karaktär 

samt miljön runt barnet. 

 

Konflikthantering 

Barns konflikter sker i en social kontext där normer, värderingar och moral blir viktiga 

faktorer för hur konflikterna hanteras. Förskollärarnas kunskaper om konflikter och hur 

dessa ska hanteras samt förebyggas blir viktigt för hanteringen av barns konflikter 

(Öhman, 2008, s. 26, 231-232). Vidare betonar Öhman att förskollärarnas bemötande är av 

stor vikt i förskolan för att motverka konflikter och kränkningar samt att det är viktigt att 

arbetslaget har en plan för hantering av barns konflikter. Det krävs att förskollärarna 

ständigt arbetar med barnets integritet och självkänsla, samt att förskollärarna utgår från 

olika synvinklar i konflikten (2008, s. 26, 231-232). Jesper Juul och Helle Jensen beskriver 

att det är viktigt att barnens känslor blir bekräftade och tagna på allvar i hanteringen av 

konfliktsituationen. Barn väljer ofta att samarbeta med föräldrar eller andra vuxna för att 

skydda sin integritet (2003, s. 51-52, 156). 

 

Juul och Jensen definierar integritet med att vi människor agerar ärligt och självständigt 

utifrån våra moraliska värderingar. Integriteten påverkar utvecklingen av vår självkänsla 

vilket kräver att förskollärarna ger barnen utrymme och visar dem respekt för deras 

integritet. Vilket bidrar till att en sund självkänsla att utvecklas (2003, s. 38, 58). Stress i 

förskolan kan påverka förskollärarens tankar och värderingar negativt. Förskolläraren 

lägger antingen skulden på barnet eller beskyller sig själv, vilket påverkar förskollärarens 

förhållningssätt. Vidare poängterar Öhman att ingen är perfekt och att förskolläraren har 

bättre och sämre dagar. Därför är det av stor vikt att förskolläraren visar barnet respekt 

genom att be om ursäkt vid en felaktig handling (2008, s. 8-9, 155-156).  

 

Dock förklarar Arslan (2010)  att det är en vågskål för förskolläraren om hen ska ingripa i 

konflikten eller inte. Thornberg (2006b) poängterar att det är viktigt att förskolläraren låter 

barnen få försöka hantera konflikterna själva. Det bidar till att barnet får en känsla av att 

kunna lösa konflikten på egen hand, vilket främjar det kompetenta barnet hävdar 

Thornberg (2006a, s. 226). Förskolläraren ska vara stöttande och vägledande vid behov när 

konflikter diskuteras inom barngruppen, vilket främjar en demokratisk miljö betonar 

Johnson och Johnson (2009). 

 

Barns konflikthantering 

Vestals och Jones (2004) förklarar att det är viktigt att barnen lär sig hantera 

konfliktsituationerna så att inte barnen skapar konflikter om makt och hierarkier. Vilket 

kan leda till att barn tillämpar våld som lösningar på konflikterna. Licht m.fl. (2008) 

betonar att barns primära mål i en konflikt inte är att skada utan att försvara sina intressen 

och mål samt försvara sin integritet. Detta ställs delvis i motsats till Thornbergs (2006b) 
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studie där han studerade barns konfliktstrategier inom förskolans verksamhet och 

upptäckte att individerna valde strategier utifrån hur motståndaren agerade. När 

motståndarens konfliktstrategi utfördes genom aggressiv handling svarade barnet oftast 

tillbaka med fysiskt våld. Vestal och Jones (2004) förklarar att barn som går i skolan och 

som inte fått kunskap om hur konflikter kan lösas på ett demokratiskt sätt, har svårt att 

ändra sitt beteende. Eftersom barns beteende redan sätts i förskolan, ställs högre krav på att 

förskollärarna utvecklar barns kunskaper om konflikter samt hur dessa kan hanteras.  

 

Omsorgens betydelse i hanteringen av barns konflikter 

Konflikter sker dagligen för både vuxna och barn betonar Juul och Jensen. Det kan vara 

större eller mindre konflikter vi hamnar i, men skillnaden är att vuxna har makten för hur 

omfattande och allvarlig konflikten är. Vuxna bedömer konflikten utifrån om den är på 

skoj eller på allvar samt utifrån parternas perspektiv. Förskollärarna har makten för vilka 

känslor som är befogade att känna i olika situationer bekräftar Juul och Jensen (2003, s. 

51-52, 156). 

 

Thornberg (2006b) förstärker detta genom att betona ingripandet samt hanteringen i 

konfliktsituationen vilket innebär mer än bara en lösning på problemet. Det innefattar tillit, 

empati, välvillighet och omsorg till de individer som är inblandade. Vidare förklarar 

Sheridan m.fl. (2011) att omsorg är en stor del av den pedagogiska verksamheten. När barn 

blir ledsna kan en kram eller en stunds närhet trösta barnen samt ge en känsla av trygghet. 

Thornberg (2006b) beskriver att när en förskollärare ingriper i barns konflikter kan 

förskolläraren lugnt använda sin kropp för att dela på parterna i konfliktsituationen och 

därmed inte skrämma barnen. Johnson och Johnson (2009) förtydligar att dialoger 

förekommer dagligen inom olika sammanhang i förskolans verksamhet. Det är viktigt att 

diskutera konflikter i förskolan tillsammans med barnen, vilket ger barnen en möjlighet att 

påverka kommande konfliktsituationer. Olika åsikter berikar barngruppen och Johnson och 

Johnson (2009) menar att olikheter är något positivt för barnen likaså konflikter.  

1.4.2. Strategier för konflikthantering 

Organisation som strategi 

Förskollärare som arbetar i förskolan kan se konflikter ur olika perspektiv samt hur 

konflikter kan hanteras. Några av dessa strategier kan vara ett gemensamt förhållningssätt, 

organisering av barngruppen såsom gruppstorlekar och åldersgrupper. I Ingibjorg 

Sigurdardottir och Johanna Einarsdottir (2016) studie poängterar de att om förskollärarna 

på förskolan använder sig av strategier som att ha gemensamma regler och ett gemensamt 

förhållningssätt, påverkas barns kamratkultur positivt samt minskar uppkomsten av barns 

konflikter. Vilket bidrar till att barnen blir mer trygga med förskollärarna när de vet vilka 

regler som gäller. Även Sonja Sheridan, Pia Williams, Anette Sandberg och Tuula 

Vuorinen (2011)  beskriver i sin studie, att en strategi som förskollärarna använde sig av i 

förebyggande arbete för att minska konflikterna inom barngruppen. Strategin var att dela in 

barngruppen i mindre grupper så att förskolläraren kunde förhindra eventuella konflikter. I 

Elizabeth Doppler-Bouassa, Debra Harkins och Clare M Mehta (2008) studie framkom det 

en annan strategi för att minska konflikterna på förskolan. Det var att införa åldersblandade 

barngrupper, då detta bidrar till att barn utvecklar empati för andra. Doppler-Bouassa m.fl. 

(2008)  menar att det är viktigt att fånga upp och hantera barns konflikter redan i förskolan, 

så att barnen kan lära sig olika strategier för konflikthantering. Det framkom även i 

Doppler-Bouassa m.fl. (2008) studie att konflikter ofta kopplas samman med makt och 

barnet med mest makt vinner. Med detta betonas förskollärarens roll att stödja och främja 
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varje barns utveckling så att individernas självkänsla och självförtroende ökar, vilket bidrar 

till att barnet vågar uttrycka sin åsikt och stå upp för sig själv.  

 

Drama, samarbetsövningar och samtal som strategier 

Andra strategier för konflikthantering kan vara att förskollärarna inför dramaövningar, 

samarbetsövningar eller olika samtalsformer. En av dessa strategier beskriver Jill M. 

Raison och Stacy D. Thomsson (2004) i sin avhandling att en strategi till att förhindra 

konflikter och negativt beteende kan vara att införa olika typer av rollspel. Där får barnen 

uttrycka sig i olika roller samt att barnen som betraktar rollspelet får vara med och 

diskutera fram den fortsatta handlingen. Det här bidrar till att barnen får en förståelse för 

konsekvenser av olika handlingar. Även Erberth och Rasmusson anser att handdockor, 

rollspel och dramaövningar är fungerande strategier för att hantera barns konflikter. De 

menar att dessa övningar bidrar till att barnen förstår konsekvenserna av sitt handlande. 

Barnen lär sig även nya strategier för hur de kan hantera kommande konflikter i framtiden 

samt att dessa övningar kan synliggöra barngruppens normer, attityder och värderingar 

(2008, s. 76, 151, 147, 215).  

 

Öhman anser att förskollärarna på förskolan kan diskutera konflikternas hantering och 

lösning utifrån vardagshändelser. Vilket bidrar till att barnen lättare kan relatera och skapa 

förståelse till händelserna (2008, s. 26). Även Vestal och Jones (2004) beskriver i sin 

studie olika strategier gällande konflikthantering, där förskollärarna samtalade med barnen 

om hur konflikter kan hanteras och lösas. Förskollärarna arbetade även tematiskt gällande 

barns konflikter. Det gjorde förskollärarna genom litteratur, boksamtal, samarbetsövningar 

och diskussioner gällande konflikthantering på olika sätt. Barnens känslor bearbetades 

samt att barnen fick inta andras perspektiv i olika situationer. 

 

Struktureringsverktyg för strategier 

Ett sätt att strukturera strategierna för konflikthantering kan vara att beskriva strategierna i 

olika nivåer. Öhman beskriver en konflikthanteringsmodell och beskriver den som 

”Stoppljuset” med tre olika färger. Den första färgen är röd och här behöver förskolläraren 

uppmärksamma barnen på att förskolläraren är närvarande för att hjälpa barnen hantera 

konflikten samt att barnen får stanna upp och eventuellt lugna ner sig. Den andra färgen är 

gul och här behöver pedagogen uppmärksamma barnen på vilka känslor som är inblandade 

samt låta barnen beskriva vad det är de känner och upplever i situationen. Här är det viktigt 

att pedagogen låter de inblandade få sin röst hörd, så att de kan lära sig se konflikten ur ett 

annat perspektiv. Den tredje och sista färgen är grön och här får de inblandade finna och 

prova strategier för att lösa konflikten med stöd från pedagogen (2008, s. 231). En annan 

strategi som Doppler-Bourassa m.fl. (2008) lyfter fram i deras studie, var att förskollärarna 

utgick från en sexstegstrappa för att hantera barns konflikter. I det första steget i trappan 

möter förskolläraren barnen i situationen. I det andra steget bekräftar förskolläraren 

barnens känslor och i det tredje steget samlar förskolläraren in information från varje barn i 

konflikten. Det fjärde steget i trappan upprepar förskolläraren problemet utifrån alla 

deltagares perspektiv. I det femte steget får alla barn uttrycka en lösning på problemet och i 

det sista och sjätte steget följer förskolläraren upp och stödjer problemlösning som barnen 

har kommit överens om.  

 

Ett annat sätt att strukturera strategierna beskriver IIse Hakvoort (2010) i sin studie, där 

hon beskriver strategier utifrån en konflikthanteringspyramid. Hakvoot (2010) beskriver att 

syftet är att hantera konflikterna i olika steg. Det första steget i pyramiden är att förebygga. 

Denna plattform är den största delen i pyramiden eftersom det är här som resurserna i 



 

9 

 

verksamheten bör läggas. Arbetet handlar om att förebygga destruktiva konflikter genom 

att kontinuerligt samtala om konflikternas uppkomst. Konflikterna kan innehålla skilda 

åsikter, värderingar och känslor samt hur dessa kan hanteras och bearbetas. Det 

förebyggande arbetet ska ske i en miljö som har ett öppet, positivt och stödjande klimat. 

Nästa steg i pyramiden är att hantera, där parterna i konflikten ska själva finna lösningar 

på egen hand. Detta kan enbart ske om parterna har kunskap om hur det kan göras. Det 

tredje steget är att hjälpa, där arbetet innebär att en medlare stödjer och hjälper parterna att 

finna lösningar i konflikten som i sin tur kan leda till att parterna utvecklar egna strategier 

till kommande konflikter. Det sista och minsta steget i pyramiden är stopp, där konflikten 

har gått så långt att den har blivit destruktiv. I detta steg behöver medlaren stoppa det 

oönskade beteendet och separera parterna. Medlaren redogör även vilka skyldigheter och 

regler som gäller samt vilket beteende som är rätt och fel. Hanteringen innebär inte att 

stoppa själva konflikten utan beteendet i konflikten. I studien lyfts det även fram att vissa 

steg kan hoppas över och kan anpassas efter organisation och ledarskap.  

 

På Skolverkets hemsida kan förskolors och skolors skyldigheter utläsas angående 

verksamheternas arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

Det står att: 

”Alla barn och elever har rätt att vara sig själv och bli behandlad med respekt. Respekten för alla 

människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och 

skolan” (Skolverket, 2016). 

 

Vidare beskrivs det på Skolverkets hemsida att en del av värdegrundsarbetet ingår i 

Likabehandlingsplanen, där det finns tre steg att arbeta efter. Första steget är att främja där 

arbetet innebär att skapa gemenskap och goda relationer samt att alla ska få känna 

tillhörighet. Nästa steg är att förebygga, där arbetet innebär att avvärja riskfaktorer. Här 

görs trygghetsvandringar och olika kartläggningar, som analyseras för att sedan sätta in rätt 

insatser. Den sista är att åtgärda, där akuta situationer ska lösas och hanteras. Vidare 

beskrivs att Likabehandlingsplanen ska innehålla alla dessa tre insatser och utarbetas samt 

uppdateras varje år och utefter varje verksamhet (ibid). 

1.4.3. Förskollärarens roll  

Förskollärare som förebild. 

Förskollärare som god förebild poängteras av Raison och Thomsson (2014). De hävdar att 

det är förskollärarnas ansvar att vara goda förebilder och vara ett gott föredöme. Även i 

Arslans (2010) studie poängteras det att förskollärarnas förhållningssätt är av stor 

betydelse när det gäller konflikthantering samt att det är de vuxna som är betydelsefulla 

förebilder för barnen. Den attityd som förskollärarna har mot andra vuxna, barn eller 

vårdnadshavare avspeglar sig på barnens beteende och barns kamratkultur påverkas, 

hävdar Arslan (2010). Sigurdardottir och Einarsdottir (2016) bekräftar att förskollärarens 

förhållningssätt är av stor betydelse eftersom förskollärarnas normer och värderingar 

påverkar barnen och färgar dem med sina åsikter och tankar. Det är viktigt att införa 

tydliga strukturer i barngruppen med ramar och regler som hjälper både pedagogerna och 

barnen i de vardagliga rutinerna.  Gemensamma regler och förhållningssätt bidrar till att 

konflikterna i barngruppen minskar.  

Vidare poängterar Sheridan m.fl. (2011) att konflikterna är viktiga och betydelsefulla för 

barnets utveckling eftersom det sociala samspelet tränas. Förskollärarna ska ständigt utgå 
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från läroplanen i sitt arbete och menar att det ställs allt högre krav på förskollärarnas insats. 

Sheridan m.fl. (2011) hävdar även att reflektion är ett betydelsefullt redskap för att 

förskollärarna ska kunna utvecklas inom konflikthantering. Genom att reflektera både 

enskilt över sin egen insats samt inom arbetslaget bidrar detta till ett gemensamt lärande. 

Kommunikationens betydelse 

Arslan (2010) beskriver i sin studie att kommunikation oftast är lösningen på många av 

barns konflikter samt att språket är ett viktigt redskap inom konflikthanteringen. De barn 

som har ett mindre utvecklat språk eller har sämre självförtroende kräver mer stöd och 

hjälp från förskollärarna på förskolan. Arslan (2010) hävdar att det är förskollärarens 

ansvar att stödja, vägleda och hjälpa barnen till att finna lösningar på konflikten samt få 

barnen att känna sig hörda.  

Även Öhman beskriver kommunikationens betydelse med att den avspelar förskollärarens 

inre känsloläge samt vilken människosyn som förskolläraren har. Öhman poängterar att 

barn tar efter vuxnas kommunikationsmönster och därför är det viktigt att förskolläraren 

reflekterar över sitt sätt att kommunicera, då barn avläser hela situationen i 

kommunikationen och inte enbart orden som sägs. Genom att förskolläraren riktar 

uppmärksamheten samt delar fokus med barnet med att gå ner på barnets nivå, bidrar detta 

till ett positivt samspel. Vidare hävdar Öhman att det är nödvändigt att förskolläraren 

reflekterar över sitt sätt att kommunicera med barnen på förskolan. Det handlar om 

kroppshållningen, tonen, ansiktsuttrycket, ögonkontakten samt det underliggande 

budskapet i det som ska förmedlas (2008, s. 126, 132-133). 

Värderande kommunikation är något som Sheridan m.fl. (2011), förklarar i sin studie. 

Förskollärarnas bemötande i barnens konflikter är viktig för att situationen ska få ett 

positivt slut. När en konflikt uppstår och förskollärarna behöver ingripa är det 

betydelsefullt att de går in i situationen med ett öppet sinne och ett positivt kroppsspråk. 

Vilket bidrar till att förskolläraren kan bemöta båda parterna samt kunna inta bådas 

perspektiv på konfliktsituationen. Om barnen bemöts med ”nej!”, eller ”varför gör ni så?” 

använder sig förskolläraren av värderande kommunikation och situationen blir automatiskt 

negativt laddad. Genom att istället kliva in i konflikten med ett varmt och öppet 

kroppsspråk där förskolläraren istället inleder med ”hur kommer det sig”? blir 

utgångspunkten genast mer positiv och den får därmed ett bättre avslut. Juul och Jensen 

beskriver att vid ett ingripande har de vuxna en osynlig makt som ska hanteras varligt, 

genom att inleda dialogen med ”nej, gör inte så” eller liknande använder sig förskolläraren 

av värderade kommunikation där de vuxna förväntar sig ett visst beteende av individen 

(2002, s. 230-231).  

 

Även Öhman poängterar att förskollärare lätt kan hamna i ett kommunikationsmönster av 

att tillrättavisa, tjata, korrigera och prata över huvudet på barnen, vilket leder till ett 

maktmissbruk och barnen kan känna sig dåliga. Om förskolläraren inleder 

kommunikationen med ”har jag inte sagt åt dig” blir detta ett värderande språk som barnen 

reagerar negativt på. Det värderande språket behöver inte enbart bestå av verbal 

kommunikation, utan även av blickar och suckar. Det negativa kommunikationsmönstret 

kan förskollärare lätt hamna i under stressade situationer och där förskolläraren inte är i 

nuet tillsammans med barnen, beskriver Öhman (2008, 132, 135, 139).  Även Sheridan 

m.fl. (2011) beskriver att i barns konflikter är det viktigt att förskollärarna agerar 

professionellt och opartiskt för att få en fullständig överblick av situationen.  

 

Förskollärarens hantering av barns beteenden. 



 

11 

 

Raison och Thomsson (2014) menar att som förskollärare är det ytterst viktigt att 

uppmärksamma och understryka för barnet att det oönskade beteendet inte är accepterat 

eller tillåtet, för både de inblandade som för de övriga barnen. Raison och Thomsson 

(2014) menar att om detta inte sker tidigt i de yngre åren, kommer de förmodligen att 

fortsätta med det oacceptabla och aggressiva beteendet samt utveckla ett antisocialt 

beteende.  Raison och Thomsson (2014) hävdar att om beteendet får fortgå kan det 

resultera i kränkningar och mobbing samt att barn tidigt kan lära sig konsekvenser av olika 

handlingar samt medkänsla för andra. Förskolläraren kan lära barnen att vara bestämd men 

ändå respektera andras åsikter och känslor. Även Sheridan m.fl. (2011) förklarar att 

förskollärarna bör fokusera på det positiva hos individen istället för det negativa. Den 

positiva förstärkningen utvecklas barnen mer än om det negativa framställs. Vidare 

poängterar Öhman att det är viktigt i det pedagogiska arbetslaget att förskollärarna visar 

barnen empati och medkänsla samt bekräftar alla de inblandades känslor. Öhman hävdar 

att en förskollärare aldrig bör tvinga ett barn att säga förlåt, vilket kan leda till att barnen 

känner sig kränkta. Öhman betonar även att det är viktigt för förskollärarna att se på 

konflikter som ett lärande, då konflikterna utvecklar barnens känslomässiga utveckling 

(2008, s. 26, 230-232). 

 

Konflikter som ett lärandetillfälle. 

Förskollärarens syn på konflikter som ett lärandetillfälle motbevisas i IIse Hakvoort och 

Elisabeth Olssons (2014) studie, där de fann att lärarna inte ansåg att konflikter var ett 

lärandetillfälle. De intervjuade lärarna i studien var mer intresserade av att kontrollera den 

störande och aggressiva konflikten än att föra en demokratisk diskussion med ett lärande 

som syfte, då lärarna var rädda att barnen skulle ifrågasatta deras ledarskap. Genom att 

lärarna inte fångade upp konflikterna som ett lärandetillfälle, gavs inte barnen någon 

möjlighet till att lära sig några nya redskap eller strategier till att hantera konflikter. I 

Hakvoort och Olssons (2014) studie fann de att lärarna undvek att hantera barns konflikter 

samt avstod från att kommunicera med de inblandade barnen om vad kärnan till konflikten 

handlade om. Lärarna ansåg att konflikterna var intensiva och känsloladdade samt att 

parterna hade svårigheter att lyssna på varandra, visa ömsesidig respekt och tolerera andras 

perspektiv på situationen. 

 

Sigurdardottir och Einarsdottir (2016) betonar förskolans betydelse gällande demokrati och 

delaktighet eftersom det är två av de stora byggstenarna inom individernas sociala 

färdigheter, som de kommer ha med sig hela livet ut. Förskoleperioden är en viktig tid av 

individens liv där grunden för språkförståelse, respekt och social delaktighet är några av de 

färdigheter som barnen utvecklar. Ett gemensamt samspel med barnen är viktigt, för att få 

en ömsesidig respekt inom barngruppen. Sheridan m.fl. (2011) poängterar att demokrati är 

en viktig del inom verksamheterna där förskollärarens roll är av stor vikt för att fostra 

barnen till goda samhällsmedborgare. Även Hakvoort och Olsson (2014) hävdar att en 

viktig del inom skolväsendet är att lära ut demokratiska normer och värderingar såsom att 

tolerera och respektera varandra. Värderingar och kompetens är hörnstenarna av ett 

framgångsrikt demokratiskt system och kan bli effektivt om lärarna bygger en bro mellan 

skolväsendets demokratiska uppdrag och deras praktiska handlingar i en konflikt. 

Hakvoort och Olsson (2014) poängterar att inte undvika konflikter utan att alltid se 

konflikter som ett lärande. 

1.4.4. Sammanfattning av litteraturöversikt 

Nedan följer en sammanfattning av de delar som litteraturöversikten består av. 
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Inledningsvis beskriver vi konflikt och konflikthanteringens betydelse på förskolan. 

Tyngdpunkten ligger på om förskolläraren ser på barns konflikter som konstruktiva eller 

destruktiva samt vikten av barns lärande i konflikten. Utifrån ett konstruktivt 

förhållningssätt blir barnet medvetet om sin egen roll i konflikten samt mer mottaglig för 

att tillämpa nya lösningar. Det destruktiva förhållningssättet hämmar barnet eftersom 

individen inte är medveten om sin egen roll i konflikten samt ser våld som enda utväg. 

Konflikter kan exempelvis bidra till att utveckla barns sociala kompetens, empati och 

språk. Konflikthantering i förskolan beskrivs utifrån hur barn och förskollärare hanterar 

konflikter på förskolan samt betydelsen av att barn behöver stöttning och vägledning i 

hanteringen av konflikter. De faktorer som påverkar barnen i konflikthanteringen är 

förskollärarnas förhållningssätt, miljön samt individens karaktär.  

 

I avsnitten Strategier för konflikthantering förklaras vilka strategier förskollärarna kan 

använda sig av i hanteringen av barns konflikter. Strategierna kan bestå av att organisera 

barngruppen såsom att dela in gruppen i mindre grupper eller dela in gruppen efter olika 

ålderskategoriseringar. Andra strategier som belyses är att ha gemensamma regler och ett 

gemensamt förhållningssätt på förskolan, vilket skapar trygghet för barnen samt påverkar 

barns kamratkultur positivt. Dessa strategier beskrivs bidra till att konflikterna minskar på 

förskolan. Rollspel beskrivs även som en strategi som kan bidra till att minska och 

förebygga barns konflikter på förskolan. Rollspelet kan utveckla barns förståelse för 

konsekvenser av olika handlingar samt ger barnen nya erfarenheter av strategier som kan 

hjälpa barn att hantera kommande konflikter. Andra strategier som kan bidra till att 

utveckla barns förståelse för konflikter samt hur konflikter kan hanteras kan vara att 

samtala och diskutera utifrån vardagshändelser eller utifrån litteratur, där barnen kan känna 

igen sig och därigenom kan relatera till händelserna. Vidare beskrivs andra mer 

strukturerade verktyg som stoppljuset, en sexstegstrappa, en pyramid och förskolans 

Likabehandlingsplan, som alla har den gemensamma nämnaren att förebygga konflikter.    

 

I det sista avsnittet Förskollärarens roll beskrivs hur förskolläraren som förebild bör agera 

i hanteringen av barns konflikter. Förskolläraren bör vara medveten om att barn påverkas 

och tar efter vuxnas sätt att vara samt vuxnas normer och värderingar. Avsnittet behandlar 

även vikten av att som förskollärare reflektera både över sin egen insats samt inom 

arbetslaget, vilket bidrar till ett gemensamt lärande. Kommunikation beskrivs som 

lösningen på många konflikter och vikten av att förskolläraren reflekterar över sin egen 

kommunikation, då det verbala och icke-verbala språket har stor betydelse för hanteringen 

av barns konflikter. Förskolläraren kan lätt hamna i negativa kommunikationsmönster av 

att tjata, korrigera och att prata över huvudet på barnen samt att använda sig av värderande 

kommunikation som ”nej” eller ”varför gör ni så?”, vilket leder till en negativt laddad 

situation. Positivt kommunikationsmönster beskrivs med att förskolläraren riktar fokus och 

uppmärksamheten på barnet, gå ner på barnets nivå samt använder sig av frågeställningen 

”hur kommer det sig”, detta bidrar till ett positivt bemötande och samspel. Det är viktigt att 

förskolläraren uppmärksammar och understryker barns oönskade beteende men ändå 

viktigare är att fokusera och bekräfta det positiva genom positiv förstärkning. I avsnittet 

beskrivs även att förskolläraren aldrig bör tvinga ett barn att säga förlåt, då detta kan leda 

till att barnen känner sig kränkta. Vidare poängteras vikten av att alltid se konflikter som 

ett tillfälle för lärande. Mot bakgrund av vad litteraturöversikten visat ställer vi oss den 

viktiga frågan om hur konflikter och konflikthanteringen uppfattas och hanteras av 

verksamma förskollärare. 
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2. Syfte och frågeställning  

Studiens syfte är att undersöka förskollärares föreställningar om samt förhållningssätt vid 

konflikter mellan barn i förskoleverksamheten. 

 

 

– Hur uppfattar förskollärare frågor om bemötande, kommunikation och strategier i 

samband med barns konflikter på förskolan? 

 

– Hur bemöter och kommunicerar förskolläraren i praktiken med barnen på förskolan när 

de hanterar barns konflikter? 
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3. Metod  

Under denna del kommer studiens metodiska överväganden att förklaras och diskuteras 

samt att studiens metodval, urval och tillvägagångssätt att beskrivas. Vidare kommer även 

bearbetningen och analysen av empirin som har samlats in att redovisas. Studiens 

reliabilitet och validitet samt våra etiska överväganden kommer att tydliggöras. 

3.1. Metodiska överväganden  

Vår studie syftar till att undersöka hur förskolläraren tänker angående hanteringen av barns 

konflikter. Därför har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Alan Bryman beskriver att 

i den kvalitativa studien utgår forskaren från deltagarens perspektiv och att detta kan ske 

genom intervju eller observation för att upptäcka ett unikt fenomen (2002, s. 249-254).  

 

Vår studie baserar sig på att undersöka hur förskolläraren agerar och hanterar barns 

konflikter. Vi har därför gjort valet att utgå från ett observationsformulär som mätverktyg i 

denna studie. Formuläret ger vår studie struktur, validitet och reliabilitet. Patel och 

Davidson hävdar att i den kvantitativa studien fokuserar forskaren på att finna svaret på 

frågorna genom numerisk data som exempelvis statistik eller diagram som ger den 

insamlade empirin generaliserbara slutsatser. Vidare återger författarna att svårigheterna i 

den kvantitativa forskningen är att finna svaret på exempelvis människors upplevelser, 

inställningar och kunskaper, utan att först undersöka fenomenet och skapa ett verktyg för 

att detta ska kunna mätas. Ett verktyg som de beskriver är ett observationsformulär för att 

kunna undersöka ett visst fenomen och hur, samt när detta inträffar (2011, s. 101- 104).  

  

Patel och Davidson beskriver att kvalitén i den kvalitativa studien inkluderar hela 

forskningsprocessen. Syftet med studien är att tolka och upptäcka företeelser, att förstå och 

kunna beskriva uppfattningar och innebörden av olika livsvärlden. Validiteten i studien 

inkluderar hela forskningsprocessen, hur forskaren lyckats skaffa underlag till en trovärdig 

tolkning av den studerades livsvärld samt lyckas fånga det unika, flertydiga och 

motsägelsefulla i undersökningen. Varje kvalitativ studie är unik och komplex, därför finns 

inga strikta regler för att säkerställa validiteten. Reliabiliteten i studien måste betraktas mot 

den unika situation som sker i undersökningstillfället, då det finns många faktorer som kan 

påverka reliabiliteten. Triangulering är ett begrepp som författarna anser kan stärka den 

kvalitativa studiens validitet och reliabilitet. Det innebär att forskaren tillämpar olika 

datainsamlingar såsom intervju, observation, dagböcker eller enkäter för att ge en fylligare 

bild i analysen. I sammanställningen kan mönster urskiljas om ett visst fenomen pekar åt 

samma eller olika håll (2011, s. 105-107). Studiens validitet och reliabilitet kommer att 

styrkas genom en triangulering i analysen, där våra intervjuer och observationer kommer 

att sammanföras. Trianguleringen ger en tydligare bild samt för att lättare kunna urskilja ett 

mönster hur förskolläraren tänker om och hanterar barns konflikter. 

3.2. Metodval 

Vårt metodval för denna studie är att göra en kvalitativ forskningsstudie med kvalitativa 

intervjuer och kvantitativa observationer. Patel och Davidson hävdar att en kombination av 
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data såsom intervjuer och observationer är att föredra, då kombinationen bidrar till studiens 

tillförlitlighet (2011, s. 82-83). 

 

Kvalitativa intervjuer 

I denna studie är vi intresserade av att undersöka hur förskolläraren tänker angående 

hanteringen av barns konflikter. Vi vill identifiera förskollärarens bemötande och vilka 

strategier förskolläraren använder sig av i hanteringen av barns konflikter. Därför har vi 

valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, då vi anser att denna intervjuform skapar de 

bästa förutsättningar för vår studie. Patel och Davidson beskriver att syftet med kvalitativa 

intervjuer är att skapa ett gemensamt samtal, där både den intervjuade och forskaren är 

medskapare av intervjun. Syftet är även att kunna identifiera egenskaper hos den 

intervjuade, om personens livsvärld, åsikter eller tankar kring ett visst fenomen (2011, s. 

81-82). 

 

Semistrukturerad intervju. 

I vår studie undersöker vi hur förskolläraren tänker angående barns konflikter. Därför har 

vi valt att strukturera intervjun efter ett tema och kan anpassa intervjufrågorna efter 

samtalets gång, samt ställa relevanta följdfrågor om den intervjuades livsvärld och 

erfarenheter. Patel och Davidson beskriver att semistrukturerade intervjuer är utformade 

som en guide på frågor utifrån ett visst tema. Detta ger forskaren utrymme att anpassa 

ordningen på frågorna utifrån den intervjuades svar samt att forskaren kan ställa 

kompletterade följdfrågor (2011, s. 82). 

 

Strukturerad observation och observationsschema. 

Vi valt att utforma ett observationsschema på olika ageranden i kommunikationen som 

förskolläraren kan använda sig av, i hanteringen av barns konflikter. Observationsschemat 

hjälper oss att strukturera och identifiera förskollärarens ageranden samt göra en objektiv 

bedömning av situationen som systematiskt kan prickas av. Observationsschemat i 

kombination med intervjuerna ger denna studie mer reliabilitet och validitet. 

 

Judith Bell beskriver den strukturerade observationen som en systematisk metod för 

insamling av data. Observationen innebär att forskaren i förväg redan vet vad som ska 

undersökas. Under observationen iakttar och lyssnar forskaren samt antecknar sina 

iakttagelser kring undersökningsområdet på ett objektivt sätt. Bell återger att ett 

observationsschema är en översikt som observatören använder sig av för att säkra 

uppgifter. Schemat kan vara en checklista, diagram, dagbok eller loggbok och hjälper till 

att minimera risken att observatören gör personliga tolkningar av händelserna eller 

situationen (2008, s. 227-228). Patel och Davidson beskriver att observationsschema ingår 

i en strukturerad observation. I schemat har forskaren preciserat vilka beteenden och 

situationer som ska ingå i observationen. Därefter skapas ett schema utefter olika 

kategorier. Det kan vara ett enklare schema på olika beteenden som man prickar av vid 

inträffad situation (2011, s. 91-93). 

 

Pilotstudie 

Våra metodval baseras på en pilotstudie som vi genomförde för att säkerställa 

intervjufrågornas och observationsschemats formulering, struktur och innehåll.  

 

Studiebesöket gjordes på en tidigare arbetsplats där en av förskollärarna fick svara på 

intervjufrågorna samt ge respons på frågeformulering och frågornas relevans. 

Observationsschemat undersöktes även på denna förskola, där vi observerade hur 
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förskolläraren hanterade barns konflikter. Resultatet av pilotstudien var att de flesta 

konflikter mellan barn och där förskolläraren fick ingripa, skedde inomhus samt att 

intervjufrågorna var tydliga och kunde ge svar på våra forskningsfrågor angående 

förskollärarens strategier inom konflikthantering. Pilotstudien gav oss bekräftelse på att 

tiden på en till två timmar gav oss tillräckligt med material för att kunna genomföra vår 

observationsstudie. Patel och Davidson beskriver att forskaren kan förbereda sig och skaffa 

underlag till sin intervju genom att göra studiebesök, deltagande observation eller en 

pilotintervju (2011, s. 83). Även Bell anser att det är till fördel att forskaren bestämmer sig 

när, hur ofta samt var observationerna ska äga rum (2008, s, 228). 

3.3. Urval och avgränsning 

Intervjuerna är utförda på åtta utbildade förskollärare där alla arbetar inom Region Gotland 

med barn i åldrarna 3-5 år. Förskollärarna arbetar både på landsbygden och i Visby samt 

har arbetat minst i tre år som förskollärare. Urvalet av förskollärare baseras dels på våra 

tidigare kontakter samt förskollärare som fått rekommendationer av våra kurskamrater. Vi 

kontaktade förskollärarna via telefon och mail, där vi förklarade studiens syfte och frågade 

om förskollärarnas intresse inom området. Vi valde att vi båda två skulle närvara under 

intervjuerna, för att kunna skapa en så gemensam helhetsbild som möjligt. En av oss 

studenter skulle ställa intervjufrågorna och den andra studenten skulle kunna ställa 

eventuella följdfrågor samt sköta anteckningar och röstinspelning. 

 

Vi valde att observera förskollärarens hantering av barns konflikter på två av Region 

Gotlands förskolor i Visby. Avgränsningen på att enbart observera på två olika förskolor 

gjordes för att vi ansåg att antalet hanterade konflikter skulle blir tillräcklig för vår studie. 

Vi valde att observera vid två olika tillfällen på respektive förskola samt på en och samma 

avdelning. Observationerna gjordes under barns fria lek under ca två timmars tid per 

besök. Vi valde att båda två skulle observera samtidigt för att kunna täcka upp hela 

avdelningens miljö samt för att undvika att störa konflikthanteringen om den skulle 

fortsätta i ett annat rum. Den andra studenten skulle då kunna ta vid samt förmedla 

kommande händelser i konflikten. Dessa val ger vår studie mer tillförlitlighet. 

3.4. Arbetsfördelning 

Josefin Kotz har huvudansvaret över bakgrunden, definition av begrepp, förskollärarens tre 

olika synsätt samt avsnittet i litteraturöversikten om konflikt och konflikthantering. Under 

rubriken metod ansvarar Josefin för metodiska överväganden, reliabilitet och validitet, de 

forskningsetiska principerna samt genomförandet. Inför intervjuerna kontaktade Josefin 

fem av förskollärarna och en förskola för observation. Vid intervjutillfällena ansvarade och 

utförde Josefin fyra av intervjuerna. Josefin har huvudansvaret för intervjuerna och 

analysen av dem. 

 

Nina Ekeroth har huvudansvaret för inledningen, teoretisk utgångspunkt samt i 

litteraturöversikten avsnitten om förskollärarens strategier och förskollärarens roll. Under 

rubriken metod ansvarar Nina för metodval, urval och bearbetning av material. Vidare 

kontaktade Nina tre av de intervjuade förskollärarna samt en förskola för observation. Vid 

intervjutillfällena ansvarade och utförde Nina tre av intervjuerna. Nina har huvudansvaret 

för observationerna och analysen av dessa samt ansvarar för den fördjupade analysen.  
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Tillsammans ansvarar vi för sökningen och läsningen av artiklarna samt övrig litteratur. Vi 

ansvarar båda för studiens sammanfattning, syfte och frågeställningarna, intervjufrågor och 

observationsunderlag samt för diskussion och slutsats. En av de intervjuade förskollärarna 

blev tyvärr sjuk vid intervjutillfället men svarade på våra intervjufrågor per mail samt att vi 

fick återkoppla till förskolläraren om det var något som behövdes förtydligas eller 

ytterligare följdfrågor. Därför blev denna intervju ingens specifika ansvarsområde.  

3.5. Genomförande 

Observationerna genomfördes på två gotländska förskolor under den fria leken inomhus på 

förskolorna. Under observationerna användes ett observationsschema som underlag för vår 

observation, där vi studerade förskollärarnas kommunikation i hanteringen av barns 

konflikter. De kommunikationspunkter som vi studerade var om förskollärarna använde 

verbal/icke-verbal kommunikation, öppna eller slutna frågor samt om kommunikationen 

skedde i en öppen eller avskild miljö. Vidare studerade vi förskollärarens kroppsspråk i 

hanteringen av barns konflikter. Där vi antecknade om förskolläraren stod eller satte sig 

ner i kommunikationen med barnen. Vidare studerade vi om förskolläraren använde sig av 

kroppskontakt i hanteringen av barns konflikter. Patel och Davidson betonar att en 

observation kräver en opartisk observatör för att få fram tyngd i resultatet. För att få icke-

värderande svar behöver observationsschemat vara neutralt formulerat och opartiskt i sina 

frågeställningar. Vidare förklarar författarna att det är viktigt att barngruppen känner sig 

trygg i situationen så att materialet blir så verklighetstroget som möjligt (2011, s. 96-99). 

Detta styrker även Säljö med att betona tyngden på en varierad informationsbakgrund. 

Författaren menar att detta ger en bredare inblick i organisationen samt för att kunna 

analysera och reflektera i ett vidare syfte (2013, s. 42). 

Vi observerade barngruppen på ungefär 14 barn fördelat på två förskollärare samt två till 

tre barnskötare. Tiden på observationerna varade i cirka två timmar per observation, då vi 

först gick in och bekantade oss med barngruppen för att ge barnen möjlighet till att bli 

bekväma med oss. Vi fördelade ut oss på avdelningen, satte oss med översikt över rummet 

och studerade barngruppen och förskollärarna. Under tidens gång fylldes 

observationsschemat i vid varje konflikt och en kort sammanfattning antecknades (se 

bilaga 1). 

Varje intervju genomfördes under 60 minuter och baserades på semistrukturerade frågor 

med innehållande följdfrågor för att få en mer inblick i förskollärarens tankar kring 

konflikt och konflikthantering. Samtliga intervjuer utgick från samma frågeställningar där 

alla förskollärare fick frågorna utskickade innan via mail för att kunna förbereda sig inför 

intervjutillfället. Säljö beskriver att inom det sociokulturella perspektivet anses interaktion 

och kommunikation som två viktiga faktorer för ett gemensamt lärande (2013, s. 42-43). 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon med röstinspelning för att kunna avlyssna 

intervjun efteråt. Röstinspelning ger oss möjlighet att kunna fånga upp saker som inte 

uppmärksammades under intervjutillfället men även för att ordagrant kunna höra vad 

förskolläraren svarade. 

Ett muntligt avtal gjordes med förskollärarna att i samråd få spela in intervjun. Dock 

kommer inte inspelningarna att transkriberas eftersom tidsmarginalen är för begränsad för 

att hinna transkribera åtta intervjuer. Detta har vi tagit i beaktande angående studiens 

giltighet. Det insamlade materialet kommer att analyseras och bearbetas för att få ut 

maximal information till resultat, analys, diskussion och slutsats. Intervjuerna är anonyma 



 

18 

 

och kommer inte kunna identifieras. Patel och Davidsson beskriver att transkribera 

intervjuer ger studien högre validitet samt att variera med citat från intervjuerna (2011, s. 

95, 107). (se. bilaga 2). 

3.6. Reliabilitet och Validitet 

För att få reliabilitet samt validitet i vår studie baseras den insamlade informationen på 

både observationer och intervjuer. Judith Bell förklarar att forskare kritiskt behöver 

granska det insamlade materialet för att kunna avgöra hur pass giltig eller tillförlitlig 

innehållet är (2006, s. 116). Bell beskriver vidare att reliabilitet är tillförlitligheten i 

materialet där innehållet motsvarar ett mått som används för att se om resultatet kvarstår 

trots olika omständigheter. Under en intervju där intervjupersonens åsikter ifrågasätts finns 

det en rad olika faktorer som kan påverka svaret (2006, s. 117). För att få reliabilitet i vår 

studie har vi genomfört åtta intervjuer med utbildade förskollärare. Observationerna 

baseras på fyra olika tillfällen, två tillfällen på varje förskola där de har genomförts vid 

samma tidpunkt.  

 

Bell betonar att begreppet validitet är ett annat mer komplicerat begrepp som används för 

att mäta innehållets giltighet. Begreppet beskrivs som trovärdigheten på innehållet. 

Forskarna förstärker sina resultat av trovärdig data såsom statistik eller diagram. Bell 

betonar att under kortare projekt där det inte handlar om att mäta validiteten på ett 

genomarbetat och noggrant sätt, som större statistiska insamlingar, beskrivs det sällan som 

nödvändigt att fördjupa sig inom de olika aspekterna av validitet. Dock krävs det ett 

kritiskt förhållningssätt av forskare i relation till den information som vi mottagare tar 

emot för att få en trovärdig information (2006, s. 116-118). 

3.7. Etiska överväganden 

Under vår undersökning har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet beskriver. Det förklaras tydligt att individen som deltar i studien ska bli 

informerad, för att skydda personen från både psykisk samt fysisk skada. Förskollärarna 

som har deltagit i vår studie har blivit muntligt informerade om vårt syfte samt att all 

information hålls anonymt. Det insamlade materialet används enbart i forskningsstudien 

och deltagarna hålls anonyma genom fiktiva namn. Innan intervjubesöken skickades 

intervjufrågorna ut via mail så att intervjupersonen kunde förbereda sig inför besöket. Både 

intervju och observationsmaterialet har samlats in där deltagarnas åsikter, tankar eller 

agerande inte har värderats.  

 

De intervjuade personerna har informerats beträffande forskningens syfte samt hur de 

intervjuade kan bidra med information till studien. Intervjupersonerna blev informerade 

om våra namn, vilken undersökningsmetod som används samt att studien var helt frivillig. 

Det uppfyller kraven för informationskravet. Deltagarna i studien har även informerats om 

rätten att själva bestämma över sin egen medverkan i undersökningen samt möjligheten att 

avbryta intervjun eller observationen när som helst under besöket, vilket går i linje med 

samtyckandekravet. Det insamlade materialet får endas användas i forskningssyfte vilket 

förklarades för de deltagande och kopplas till nyttjandekravet. I vårt observationsschema 

noterades ingen information angående vart observationen ägde rum eller förskollärarens 

namn eller kön. All data raderades efter både intervju samt observation för att inte avslöja 
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personernas identitet, vilket uppfyller kraven för konfidentialitetskravet som beskrivs i 

Vetenskapsrådet (2010, s. 7, 12-14).  

3.8. Bearbetning av material 

Vi har gjort valet att i resultatet av intervjuerna inte beskriva de åtta kvinnliga 

förskollärarna närmre än att beskriva om de har arbetat som förskollärare i mer än tio år, 

mer än fem år, mindre än fem år och mer än tre år, för att inte röja deras anonymitet. Efter 

varje intervju har vi lyssnat och antecknat fakta ur intervjuerna och det insamlade 

materialet uppskattas till ca sju timmar.  

Det ifyllda observationsschemat som vi båda fyllde i under observationsbesöken, har vi 

efter varje besök, jämfört och kontrollerat för att säkerställa resultaten från varje hanterad 

konflikt. I resultatet från observationerna beskrivs inte förskollärarna alls, då det är endast 

två förskolor och fyra förskollärare totalt som redovisas och deras anonymitet kan lätt 

röjas. Vi har även valt att använda fiktiva namn på intervjupersonerna med nr 1-8 och på 

de observerade förskollärarna med A-D. 
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4. Resultat och analys 

4.1. Resultat från observation. 

Först kommer resultatet att presenteras i en löpande text där observationsschemats struktur 

kommer att förtydligas, därefter kommer resultatet att presenteras efter förskollärare A-D. 

Observationsschemats data kommer även att presenteras i slutet av resultatet. 

 

Resultat utifrån förskollärare A-D 

I observationerna utgick vi från ett observationsschema för att registrera förskollärarens 

hantering av barns konflikter. Observationsschemat bestod av 12 rutor som lätt kunde 

kryssas i vid inträffat tillfälle.   

 

I rutorna verbal/icke-verbal kommunikation studerade vi hur förskolläraren använde sig av 

kommunikationen vid ingripandet av barnens konflikter. Vi studerade även förskollärarens 

kroppsspråk och markerade i rutorna stående/sittande kommunikation om förskolläraren 

stod upp eller gick ner på barnens nivå i kommunikationen vid hanteringen av barnens 

konflikter. I rutorna offentlig/avskild kommunikation observerades om förskolläraren 

hanterade barnens konflikter direkt på plats i en offentlig miljö eller tog med sig barnen 

avsides. De konflikter som förskolläraren hanterade innebar att det som förmedlades till 

barnen togs i en offentlig miljö runt andra barn eller att förskolläraren gick avsides för att 

samtala med barnet/barnen. Vidare observerades om förskolläraren tog någon form av 

kroppskontakt i hanteringen av barns konflikter och markerades i rutorna 

kroppskontakt/icke-kroppskontakt. I de fall som förskolläraren använde kroppskontakt i 

vår studie, fann vi att förskolläraren tog kroppskontakt genom att lägga en hand på barnet, 

antingen på deras hand, axel, rygg eller ben samt tröstade och omfamnade barnen/barnet. 

 

Det fanns även rutor för öppna/slutna frågor, dessa rutor fanns med under vår observation 

men kommer inte att finns med under vårt resultat, då vi fann att detta gick att koppla 

samman med Hur/varför. Slutligen observerades hur förskolläraren inleder 

kommunikationen i hanteringen av barns konflikter. Där vi kunde markera om 

förskolläraren inleder med ”Varför/nej” eller ”hur”. I resultatet registrerades exempelvis 

”Nej, gör inte så”, ”Varför, gör du så?” eller ”Hur tänker du nu?” Dessa inledningar har vi 

även kopplat ihop med ”Slutna” respektive ”Öppna” frågor. 

 

Resultatet kommer att presenteras efter förskollärarnas antal hanterade konflikter, först den 

förskolläraren som hanterade minst antal konflikter, till förskolläraren som hanterade flest 

konflikter. Vi har namngett förskollärarna efter deras antal hanterade konflikter, från A-D. 

Resultatet kommer även att presenteras efter observationens struktur. De konflikter som 

förskolläraren hanterade kommer att presenteras som konflikthanteringstillfällen.  

 

Det sammanlagda resultatet på antal konflikthanteringstillfällen som uppstod på två 

förskolor fördelat på fyra förskollärare registrerades till 25. Utav dessa konflikter uppstod 

17 konflikter vid första besöket och åtta vid andra besöket på förskolorna. De registrerade 

konflikterna som uppkom mellan barn och som förskolläraren hanterade, bestod mest av 

konflikter där barnen var oense om leksaker, lekregler eller innehöll knuffar och sparkar.  
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Förskollärare A observerades endast vid ett konflikthanteringstillfälle och konflikten 

skedde under första besöket. Under hanteringen av konflikten kommunicerade A med 

verbal kommunikation samt inledde kommunikationen med ”Hur”. Förskollärare A 

använde sig inte av någon kroppskontakt i kommunikation med barnen och hanterade 

konflikten i en offentlig miljö, sittandes ned. 

 

Förskollärare B observerades vid fem olika konflikthanteringstillfällen, tre vid första 

besöket och två vid andra besöket. I alla fem konflikthanteringstillfällen använde sig 

förskollärare B någon form av verbal kommunikation och inledde kommunikationen med 

”Varför/nej” i alla fem konflikthanteringstillfällen. Konflikterna hanterades direkt på plats 

i en offentlig miljö. I kommunikationen använde inte B sig av någon form av 

kroppskontakt samt stod upp i alla fem konflikthanteringstillfällen.  

 

Förskollärare C observerades vid nio olika konflikthanteringstillfällen och sex uppstod vid 

första besöket och tre vid andra besöket. I alla nio konflikter kommunicerade förskollärare 

C med någon form av verbal kommunikation och inledde alla nio konflikter med 

kommunikationen ”Hur” samt hanterades alla nio konflikter direkt på plats i en offentlig 

miljö. I kommunikationen med barnen använde sig förskollärare C av kroppskontakt i åtta 

av fallen och en utan kroppskontakt vilket skedde vid andra besöket. När förskolläraren 

kommunicerade med barnen gick C antingen ner på knä eller satte sig ner vid åtta av 

fallen, och en gång stod C upp i kommunikationen och det skedde vid andra besöket. 

 

Förskollärare D observerades vid tio olika konflikthanteringstillfällen, sju vid första 

besöket och tre vid andra besöket. I alla konflikter använde sig förskollärare D av någon 

form av verbal kommunikation och använde sig av frågan ”Hur” vid sex av dessa 

situationer vid första besöket. Förskollärare D inledde kommunikationen med ”Varför/nej” 

vid fyra tillfällen och tre av dessa skedde under andra besöket. Av de tio 

konflikthanteringstillfällen som förskollärare D hanterade, så hanterades nio konflikter 

direkt på plats i en offentlig miljö, och endast en hanterades avsides och inträffade vid 

andra besöket. Kroppskontakt använde sig D av vid sex av konflikterna och fem av dessa 

under första besöket. Resterande fyra konflikthanteringstillfällen hanterades med icke-

kroppskontakt och tre av dessa under andra besöket. Vid konflikterna gick förskollärare D 

ner på knä eller satte sig ner vid sex av tio konflikter och alla dessa skedde under första 

besöket. Förskollärare D stod upp vid fyra konflikthanteringstillfällen och tre av dessa 

skedde under andra besöket. 
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Observationsschema 

Resultatet är ifyllt efter antal konflikthanteringstillfällen och presenteras efter förskollärare 

A-D och besök 1 och besök 2, efter observerat agerande i hanteringen av barns konflikter. 

 

 
Förskollärare A B C D 

Totalt = 1 5 9 10 

Vad? Besök 1 Besök 2 Besök 1 Besök 2 Besök 1 Besök 2 Besök 1 Besök 2 

Verbal 

Kommunikation 
1 0 3 2 6 3 7 3 

Icke-verbal 

Kommunikation 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Stående 

Kommunikation 
0 0 3 2 0 1 1 3 

Sittande 

Kommunikation 
1 0 0 0 6 2 6 0 

Avskild 

Kommunikation 
0 0 0 0 0 0 0 1 

Offentlig 

Kommunikation 
1 0 3 2 6 3 7 2 

Kroppskontakt i 

kommunikationen 
0 0 0 0 6 2 5 1 

Icke- 

kroppskontakt 
1 0 3 2 0 1 2 2 

Inleder med 

”Varför/nej” 
0 0 3 2 0 0 1 3 

Inleder med 

”Hur” 
1 0 0 0 6 3 6 0 

4.2. Analys av observation 

I analysen har vi utgått från frågeställningen: – Hur bemöter och kommunicerar 

förskolläraren i praktiken med barnen på förskolan när de hanterar barns konflikter? 

 

I den första kategorin Förskollärarens dominerande konflikthanteringsstrategier kommer 

det att beskrivas vad alla förskollärare hade gemensamt i hanteringen av barns konflikter, i 

den ingår verbal kommunikation och offentlig kommunikation. I den andra kategorin 

Förskollärarnas initiala kommunikation i konflikthantering beskrivs hur förskolläraren 

inleder kommunikationen med ”Hur” eller ”Nej” och ”Varför”, i hanteringen av barns 

konflikter. I den tredje kategorin Förskollärarens kroppsliga kommunikation i 

konflikthantering, kommer det att beskrivas om förskolläraren står upp eller går ner på 

barnens nivå i kommunikationen under konflikthanteringstillfället. I den fjärde kategorin 

”Förskollärarens användning av kroppskontakt” kommer det att analyseras om 

förskollärare använder kroppskontakt i kommunikationen under konflikthanteringstillfället. 

I den femte och sista kategorin Förskollärarens förändrade mönster, kommer 

förskollärarens förändrade mönster att beskrivas i relation till första och andra besöket.  



 

23 

 

 

Förskollärarens dominerande konflikthanteringsstrategier 

Det som förskollärarna hade gemensamt i nästan alla fall av konflikthanteringstillfällen var 

att förskollärarna hanterade barns konflikter direkt på plats i en offentlig miljö bland övriga 

barn på förskolan. Det går i linje med vad Raison och Thomsson (2014) beskriver tidigare, 

nämligen att förskolläraren behöver uppmärksamma barns oönskade beteende direkt, så att 

konflikten inte urartar. Vilket gör att konflikterna kan leda till ett gemensamt lärande för 

alla de inblandade men även för de övriga barnen i dess närhet. Förskollärarna som 

observerades hanterade konflikterna direkt på plats, och därmed förhindrades konflikterna 

att urarta. Förskollärarna hanterade även konflikterna i en offentlig miljö vilket bidrog till 

ett gemensamt lärande för alla i konfliktens närhet, om vad som är tillåtet att göra eller vad 

som är ett tillåtet beteende. Vilket kan kopplas till vad Hakvoot och Olsson (2014) 

beskriver att det är viktigt som förskollärare att se barns konflikter som ett lärandetillfälle, 

samtidigt som Hakvoot och Olsson (2014) belyser att förskolläraren ska vara en god 

förebild som ska lära barn normer och värderingar. Detta kan även kopplas till vad Säljö 

(2010) redogjort för, där han menar att ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i en 

social kontext genom socialt samspel. 

 

Det andra som förskollärarna hade gemensamt i hantering av barns konflikter var att alla 

förskollärare hanterade barns konflikter med en verbal kommunikation. Det går i linje med 

det Arslan (2010) redogjort för, att språket är av stor betydelse och att kommunikationen 

oftast är lösningen på konflikterna. Även Säljö (2013) beskriver att kommunikation är 

viktigt ur ett sociokulturellt perspektiv och att språket är det viktigaste verktyget som 

bidrar till ett gemensamt lärande. Öhman (2008) poängterade att barn tar efter vuxnas 

kommunikationsmönster och därför är det viktigt att förskolläraren reflekterar över sitt 

eget sätt att kommunicera. Hakvoort och Olsson (2014) fann att lärarna inte 

kommunicerade eller hanterade barns konflikter, då de ansåg att konflikterna var för 

svårhanterade. Det kan ställas i kontrast till vad vi fann i vårt resultat, att alla förskollärare 

kommunicerade med barnen i hanteringen av barns konflikter.  

 

Förskollärarnas initiala kommunikation i konflikthantering  

I resultatet kan det urskiljas att förskollärarna inledde kommunikationen med ”Hur” flest 

gånger, och att det var framförallt två förskollärare C och D som använde sig av denna 

inledning i konflikthantering. Denna inledning var överrepresenterad vid första besöket. 

Det överensstämmer med vad Sheridan m.fl. (2011) beskriver, att om förskolläraren kliver 

in i konflikten med ett varmt och öppet kroppsspråk samt inleder kommunikationen med 

”hur kommer det sig” blir utgångspunkten i kommunikationen genast positiv. I 

observationerna som vi genomförde ger förskollärarna barnen utrymme till ett bra möte där 

deras åsikter och tankar om händelsen blir värdefulla och barnen får därmed en bild av 

konflikten samt som hur den kan lösas. Det går i linje med det Arslan (2010) redovisade i 

sin studie, nämligen att det är viktigt att förskolläraren stödjer och vägleder barnen i en 

konfliktsituation samt ger barnen möjlighet att göra sina röster hörda. När förskolläraren 

använder sig av en öppen frågeställning med ”Hur” ger förskolläraren barnen möjlighet att 

göra sina röster hörda.  

 

I resultatet kan det utläsas att inledande kommunikation med ”Nej” användes framför allt 

av förskollärare B, som gjorde det i alla sina konflikthanteringstillfällen. Det kan även 

uppmärksammas i resultatet att förskollärare D ändrar sin inledning från ”Hur” till ”Nej” 

vid besök nummer två, där D använder inledningen ”Nej” flest gånger. Det kan ställas i 

kontrast till vad Juul och Jensen (2003) poängterade att en förskollärare ska agera i en 
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konfliktsituation och hävdar även att förskolläraren använder sig av värderande 

kommunikation genom att inleda kommunikationen med ”nej, gör inte så”. Även Sheridan 

m.fl. menar att om barnen bemöts med ”Nej!”, eller ”Varför gör ni så?” blir situationen 

automatiskt negativt laddad och utgången får därmed sämre förutsättningar till en 

harmonisk lösning. I observationerna kunde vi se under konflikthanteringstillfällena, när 

förskolläraren använder sig av dessa inledningar, bildades en negativ stämning och barnet 

svarade med ett försvarstal. Detta gjorde att barnens röster blev hörda men med en negativ 

påverkan av kommunikationen. Säljö (2013) påpekar att inom det sociokulturella 

perspektivet ses utveckling och lärande som ett ömsesidigt samspel och en viktig 

förutsättning för detta samspel är kommunikation. Det kan förstås utifrån om 

förskolläraren använder sig av värderande kommunikation i konflikthanteringstillfällena 

ges inte möjlighet till ett ömsesidigt samspel där barnens tankar och åsikter om 

händelseförloppet leder till utveckling och lärande. Öhman (2008) förklarar att 

tillrättavisningar och tjat kan leda till att barn känner sig dåliga. Detta var dock inte något 

som vi märkte av under vår observation.  

 

Förskollärarens kroppsliga kommunikation i konflikthantering 

I resultatet framkommer det en stor variation i hur förskollärarna valde att kommunicera 

med barnen i konflikthanteringstillfällena. Vi observerade om förskolläraren stod upp eller 

satte sig ner när de hanterade barns konflikter. Resultatet visar att förskollärare B valde att 

hantera alla sina fem konflikter stående, medan förskollärare C valde att hantera alla sina 

nio konflikter sittande. Förskollärare C:s agerande går i linje med vad Öhman (2008) 

redovisar med att en viktig del av ett gemensamt samspel är att förskolläraren bör gå ner på 

barnets nivå, samt att inte prata över huvudet på barnet. Det kan ställas i motsats till vad 

förskollärare B gjorde i alla sina konflikthanteringstillfällen.  

 

Även Sheridan m.fl. (2010) förklarar att förskollärarnas bemötande i barns konflikter är 

viktigt för att situationen ska upplevas positivt. När en konflikt uppstår mellan barn och 

förskollärarna behöver ingripa, är det betydelsefullt att förskollärarna går in i situationen 

med ett öppet sinne och ett positivt kroppsspråk för att barnen ska kunna uppleva sig mer 

positivt bemötta. Utifrån vårt resultat kan det betraktas som att förskollärare C går in med 

ett öppet sinne och positivt kroppsspråk för att skapa de bästa förutsättningarna till ett 

positivt bemötande i hanteringen av barns konflikter. Tidigare förklarade Öhman (2008) att 

förskolläraren bör tänka på sitt kroppsspråk, vilket leder till en positiv inverkan på 

kommunikationen. Anledningen till att förskollärare B inte går ner på barnens nivå, kan 

tydas på olika sätt. En anledning kan vara att förskollärare B ingriper snabbt och reflekterar 

inte över sitt kroppsspråk, eller så inser inte förskollärare B vikten av att gå ner på barnets 

nivå för att få ett gemensamt samspel och positivt bemötande. 

 

Det som är utmärkande i resultatet är att förskollärare D förändrar sitt mönster i 

hanteringen av barns konflikter. Under det första besöket hanterar förskollärare D sex av 

sju konflikter sittandes, medan vid andra besöket hanterar förskollärare D två av tre 

konflikter stående. Öhman (2008) poängterar att under stressade situationer kan 

förskollärare lätt hamna i negativa kommunikationsmönster, såsom att prata över huvudet 

på barnet. Att prata över huvudet på barnet kan leda till maktmissbruk och att barnen 

känner sig dåliga. Under observationerna var det svårt att avgöra hur förskollärare D 

upplevde situationen och om D var stressad. Därför blir det svårt att fastställa om 

anledningen till förskollärare D:s mönster beror på stress.  
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Förskollärarens användning av kroppskontakt 

Resultatet visar att det är stor variation huruvida förskollärarna använder sig av 

kroppskontakt i hanteringen av barns konflikter eller inte. Det som utmärkte sig i resultatet 

var att förskollärare C använder sig av kroppskontakt i nästan alla sina 

konflikthanteringstillfällen, medan förskollärare B inte använder sig av någon form av 

kroppskontakt i hanteringen av barns konflikter. 

  

Förskollärare C:s agerande ligger i linje med vad Sheridan m.fl. (2011) redovisar om att 

omsorg är en stor del av den pedagogiska verksamheten. När barn blir ledsna kan en kram 

eller en stunds närhet trösta barnet. Under konflikthanteringstillfällena där förskollärare C 

tog kroppskontakt fanns det situationer där förskolläraren tröstade barnen som hamnat i en 

mer fysisk konflikt. Det fanns även tillfällen där förskolläraren endast la sin hand på 

barnets arm, axel eller rygg. Detta för att uppmärksamma barnet på att förskolläraren fanns 

där eller att få barnets uppmärksamhet. Det ligger i linje med vad Öhman (2008) redovisar 

om vikten av att förskolläraren under konflikthanteringen, behöver uppmärksamma barnen 

på att förskolläraren finns tillhands samt att stanna upp barnen i den rådande konflikten om 

de behöver lugna ner sig. Under observationerna framkom det att barnen blev lugna av att 

förskollärarna använde sig av kroppskontakt i konflikthanteringstillfällena. I vissa 

situationer behövdes det endast en hand på barnets axel för att konflikten inte skulle urarta. 

Thornberg (2006b) poängterar att inom konflikthantering krävs att förskollärarna bekräftar 

barnen genom närhet, empati, välvillighet och omsorg. Det kan utföras genom att 

förskolläraren lugnt använder sin kropp för att dela på parterna i konfliktsituationen.  

 

Resultatet visar att förskollärare B inte använder sig av någon form av kroppskontakt i 

hanteringen av barns konflikter. Under de konflikthanteringstillfällena som B hanterade 

förekom ingen konflikt där barnen behövde tröst, i de konflikter som registrerades hade 

barnen konflikter om diverse lekregler. Hur det kommer sig att förskollärare B inte tar 

någon kroppskontakt är svårt att veta, då vi inte känner till förskollärarens bakgrund eller 

syn på att ha kroppskontakt med barn. Det som framkommer i den litteraturöversikten är 

dock att det är viktigt med kroppskontakt och att kroppskontakt är en del av hur 

förskolläraren ska bemöta barn i konflikt. Kroppskontakten kan även hjälpa förskolläraren 

att uppmärksamma barnet på att förskolläraren finns till hands och kan hjälpa till i 

konflikthanteringen. 

 

Det som var utmärkande i resultatet var förskollärare D:s användning av kroppskontakt i 

hantering av barns konflikter. Förskollärare D visade tydligt vid första besöket att hon 

använde sig av kroppskontakt i kommunikationen med barnen, medan vid andra besöket 

använde sig förskollärare D av kroppskontakt enbart vid hälften av konflikterna. Vad som 

påverkar förskollärare D:s förändrade mönster är svårt att avgöra. Det kan vara att 

förskollärare D var stressad, men det kan även vara andra bakgrundsfaktorer som spelade 

in, som exempelvis det enskilda barnets behov. 

 

Förskollärarens förändrade mönster 

Under det första besöket hanterar förskollärare D sex av sju konflikter sittandes samt att 

förskollärare D hanterade fem av sju konflikter med någon form av kroppskontakt. Vid 

andra besöket hanterar förskollärare D två av tre konflikter stående, samt att förskollärare 

D hanterade enbart hälften av konflikterna med någon form av kroppskontakt. Vi har 

tidigare diskuterat om det förändrade mönstret kan vara stressrelaterat eller agerar 

förskolläraren utifrån det enskilda barnet. Kan resultatet även ha påverkats av vår närvaro 

under observationerna? Av oss som forskare krävs det att vi tänker på vår egen påverkan 
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av situationen, och därför ställer vi oss frågan om det kan vara såsom Bryman och Bell 

förklarar som forskarens påverkan i observationerna. Bryman förklarar att beroende på 

situationen samt hur individerna upplever situationen kan vissa personer känna sig 

obekväma med att bli observerade medan andra inte alls berörs. Under vissa observationer 

kan de observerade personerna inte ens märka av personerna som observerar och kopplar 

då helt bort att det finns personer i rummet som tolkar deras agerande. De personer som 

inte känner sig bekväma med tillfället kan istället uppleva att tillfället stör den 

organiserade verksamheten och presterar efter ett förväntat resultat (2002, s. 320-322). 

Även Bell beskriver att både de som observerar samt de som blir observerade kan tolka 

tillfället på olika sätt. Att bli observerad är en speciell situation som omedvetet kan 

påverka personens agerade (2011. s. 227-228, 242-244). 

4.3. Resultat från intervjuerna 
 

Konflikt 

Samtliga förskollärare beskriver att en allmän konflikt är en situation där en eller fler parter 

är oense om något. Konflikten kan uttryckas verbalt men även genom kroppsspråk samt 

kan bli fysisk. Samtliga förskollärare beskriver att en allmän konflikt är en situation där en 

eller fler parter är oense om något. Den kan uttryckas genom kroppsspråk men kan även 

vara verbal samt fysisk. Det framkom en viss skillnad gällande förskollärarnas definition 

av vad en konflikt innebär mellan barn på förskolan. De flesta av förskollärarna beskriver 

konflikttillfället som en situation där barnen oftast klarade av att reda ut konflikten på egen 

hand. En av förskollärarna som har arbetat i mer än fem år hävdar att en konflikt är en 

situation som barnen inte klara av att redan ut på egen hand. 

 

När frågan ställdes till de intervjuade förskollärarna om vad ett bråk innebär svarar 

samtliga att bråk och konflikter oftast hänger samman men definitionen skiljer dem åt. 

Vidare beskriver en av förskollärarna som har arbetat i mer än fem år att ett bråk på 

förskolan är en situation som barnen mestadels klarar av att hantera själva. Hon beskriver 

att situationen mellan två barn på förskolan oftast börjar som ett bråk och slutar i en 

konflikt. Detta kan ställas mot de andra förskollärarnas syn som förklarar att ett bråk är en 

situation som ofta kan bli fysisk mellan barnen. Det resulterar i att förskollärarna kan 

behöva gå in i konflikten för att hjälpa till med medling i situationen. Samtliga åtta 

förskollärare anser att en konflikt är ett tillfälle för lärande där barnen får möjlighet att 

utveckla sina relationer. De beskriver även att barnen får möjlighet att utveckla olika 

strategier för att kunna hantera kommande konfliktsituationer.  

 

När en konflikt uppstår på förskolan förklarar alla de åtta intervjuade förskollärarna att de 

är uppmärksamma på vad som händer i konflikten. De beskriver att de avväger situationen 

för att bedöma om barnen behöver medling eller om barnen själva klarar av att hantera 

konflikten. Förskollärare 7 beskriver situationen så här; ”när man märker att stämningen 

mellan barnen börjar bli stel och laddad, håller jag mig i närheten för att kunna ingripa om 

det skulle behövas”. De flesta förskollärare är överens om att de flesta konflikter uppstår i 

samband med rutinövergångar eller när barnen är trötta samt under fri lek och när det är 

många barn på liten yta. Vidare hävdar en av förskollärarna som har arbetat i mer än fem år 

att hon upplever att de flesta konflikter uppstår ute på gården under fri lek, då barnen 

finner obevakade platser. 
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Bemötande 

I bemötandet av barns konflikter på förskolan var de flesta förskollärarna överens om att en 

gemensam barnsyn samt ett gemensamt förhållningssätt var två viktiga faktorer. Vilket kan 

ställas i kontrast emot förskollärare mot 2 som har arbetat i mer än fem år och som 

förklarar att förskollärarens egna förhållningssätt samt barnsyn är viktiga men att en 

samsyn inom dessa två faktorer inte är realistisk då vi alla är olika i vårt sätt att agera. 

Vidare förklarar förskollärare 2 att dessa två begrepp inte reflekteras eller diskuteras inom 

arbetslaget. När en konflikt uppstår mellan barn på förskolan och förskolläraren anser att 

barnen behöver medling förklarar samtliga förskollärare att de går ner på barnens nivå, tar 

kroppskontakt, använder sig av ögonkontakt samt använder rösten på ett lugnande sätt. 

Förskollärare 8 förklarade att hon ”i en konversation tvingar jag inte barnet att ta 

ögonkontakt eftersom det kan vara jobbigt och kan bli kränkande för barnet”.  

 

Förskollärarnas syn på hur hanteringen om barns konflikter kan bli utredda varierar. 

Förskollärare 2 som har arbetat i mer än fem år förklarar att ”en konflikt är utredd när 

barnen har bett varandra om ursäkt”. De andra intervjuade förskollärarna menar att en 

ursäkt inte är nödvändig för att konflikten ska kunna redas ut. Vidare beskriver samtliga 

förskollärare att de uppfattar barns konflikter som utredda när barns kroppsspråk mjuknar, 

när de börjar le mot varandra eller när de återgår till leken.  

 

Alla de intervjuade förskollärarna förklarar att de anser sig själva som ett verktyg för barns 

konflikthantering. I en konfliktsituation är förskollärarnas gemensamma syn att de 

observerar barnens konflikter innan de ingriper. Det som var utmärkande var att 

förskollärare 1 och 8 betonade det kompetenta barnet, genom att låta barnen pröva olika 

strategier för att lösa konflikterna. Samtliga förskollärare förklarar att det är viktigt att 

agera opartiskt i en konfliktsituation. De beskriver att det krävs en medvetenhet gällande 

sitt kroppsspråk för att visa barnen att förskolläraren lyssnar på samtliga inblandade parter. 

Alla intervjuade förskollärare utgår från det individuella barnet genom att se till varje barns 

behov, där de förklarade att vi alla är olika.  

 

Strategi 

Samtliga förskollärare i intervjuerna beskriver att några av strategierna för att förebygga 

barns konflikter var att dela in barngrupperna i mindre grupper på förskolan samt att slussa 

ut några barn i taget vid av- och påklädning. En annan strategi för att minska barns 

konflikter på förskolan beskriver förskollärare 2, innebär att hon plockade bort materiella 

ting om det uppstod maktkamp kring dessa. Förskollärare 6 beskriver en strategi för att 

förebygga barns konflikter på hennes förskola är att tillsammans med barnen se på film 

angående barns agerande i olika kontexter och därefter kunna samtala med barnen om dess 

innehåll. Vidare beskriver fem andra förskollärare att de arbetar aktivt med drama och 

rollspel som strategier för att förebygga barns konflikter på förskolan. Där barnen får agera 

och bearbeta händelser samt känslor utan att ett visst barn blir utpekat.  

 

I intervjuerna med förskollärarna beskriver sex av förskollärarna att de kontinuerligt 

arbetar utifrån aktuella konflikter på förskolan och kopplar dessa till 

Likabehandlingsplanen, och använder det som ett verktyg för att förebygga barns 

konflikter på förskolan. Dessa sex förskollärare beskriver att de har utarbetade 

handlingsplaner eller ”kartläggningspunkter” för att konkretisera hur de ska bemöta och 

agera i barns olika konflikter. 
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I intervjuerna framkom det att sex av förskollärarna arbetar kontinuerligt med aktuella 

konflikter i koppling till Likabehandlingsplanen. Förskollärarna beskriver att de har 

utarbetade handlingsplaner eller ”kartläggningspunkter” för att konkretisera hur de ska 

bemöta och agera i barns konflikter. De övriga två förskollärarna förklarar en annan syn på 

Likabehandlingsplanen. Förskollärare 7 beskriver att hon inte kan avgöra om det finns 

specifika handlingsplaner för barns konflikter i deras Likahandlingsplan och förskollärare 

2 kopplar inte samman konflikthantering och Likabehandlingsplan. Hon beskriver att de 

har en utarbetad Likabehandlingsplan med innehållande åtgärder vid kränkande behandling 

och diskriminering.  

4.4. Analys av intervjuerna 

I detta avsnitt kommer vi att presentera analysen av intervjuerna där vi kommer att 

sammanföra förskollärarnas tankar angående bemötande, kommunikation och strategier av 

barns konflikter på förskolan. 

 

Konflikt 

Samtliga förskollärare beskriver att begreppet konflikt är en situation där en eller flera 

parter är oense om något. De förklarar att den allmänna konflikten kan uttryckas verbalt 

men även genom kroppsspråk samt att den kan bli fysisk. Säljö beskriver att de språkliga 

redskapen inkluderar både det talade språket och kroppsspråket och belyser dessa som det 

verbala och icke-verbala språket (2013, s. 83-84). Det framkom en viss skillnad gällande 

förskollärarnas definition av vad en konflikt innebär mellan barn på förskolan. De flesta av 

förskollärarna beskriver konflikttillfället som en situation där barn oftast klarade av att reda 

ut konflikten på egen hand. Thornberg (2006a) betonar att förskollärarna bör fokusera på 

hur de ska hjälpa barnet i situationen så att barnet får känna känslan av att klara ut 

konflikten själv, vilket främjar det kompetenta barnet. Däremot förklarade annan 

förskollärare som har arbetat i mer än fem år att en konflikt är en situation som barnen inte 

klarar av att reda ut på egen hand. 

 

När frågan ställdes till de intervjuade förskollärarna om vad ett bråk innebär svarar 

samtliga att bråk och konflikter oftast hänger samman, men att definitionen skiljer dem åt. 

Vidare beskriver en av förskollärarna som har arbetat i mer än fem år att ett bråk på 

förskolan är en situation som barnen mestadels klarar av att hantera själva. Hon beskriver 

att situationen mellan två barn på förskolan oftast börjar som ett bråk och slutar i en 

konflikt. Vilket kan ställas mot de andra förskollärarnas syn som förklarar att ett bråk är en 

situation som ofta kan bli fysisk mellan barnen. 

 

När en konfliktsituation uppstår mellan barn och situationen kräver hjälp, kan 

förskollärarna behöva gå in i konflikten för att hjälpa till med medling. Hakvoot (2010) 

förklarar att en medlare stödjer och hjälper barnen att finna lösningar i konflikten som i sin 

tur kan leda till att parterna utvecklar egna strategier till kommande konflikter. Samtliga 

åtta förskollärare anser att en konflikt är ett tillfälle för lärande där barnen får möjlighet att 

utveckla sina relationer samt utveckla olika strategier för att kunna hantera kommande 

konfliktsituationer. Hakvoort och Olsson (2014) poängterar att konflikter är ett 

lärandetillfälle och bör inte undvikas. Säljö (2013) förklarar att inom det sociokulturella 

perspektivet sker lärandet i samspel med andra samt att utveckling och lärande ses som ett 

ömsesidigt samspel (2013, s. 32, 48, 57, 81-82). Även Johnson och Johnson (2009) 
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beskriver att förskollärarna ska betrakta konflikterna som ett lärandetillfälle för både barn 

och förskollärare.  

 

Alla åtta intervjuade förskollärare förklarar att när en konflikt uppstår på förskolan är de 

uppmärksamma på vad som händer i konflikten. Förskollärare 7 beskriver situationen så 

här; ”när man märker att stämningen mellan barnen börjar bli stel och laddad, håller jag 

mig i närheten för att kunna ingripa om det skulle behövas”. Förskollärarna menar att de 

avväger situationen för att bedöma om barnen behöver medling eller om barnen själva 

klarar av att hantera konflikten. Hakvoort (2010) förklarar att barnen ska få möjlighet att 

lösa konflikten själva, men att förskolläraren bör finnas tillhands om barnen skulle behöva 

hjälp. De intervjuade förskollärarna är överens om att de flesta konflikter uppstår i 

samband med rutinövergångar, fri lek eller när barnen är trötta samt när det är många barn 

på liten yta. 

 

Bemötande    

I bemötandet av barns konflikter på förskolan var de flesta förskollärarna överens om att en 

gemensam barnsyn samt ett gemensamt förhållningssätt var två viktiga faktorer. Det kan 

ställas i kontrast emot förskollärare 2 som har arbetat i mer än fem år som förklarar att 

”förskollärarnas förhållningssätt och vår barnsyn är viktig men det är inte realistiskt att vi 

tänker och agerar lika, då vi alla är olika i vårt sätt att agera”. Vidare förklarar hon att detta 

inte reflekteras eller diskuteras inom arbetslaget. Förskollärarnas syn på ett gemensamt 

förhållningssätt kan kopplas samman med Skolverkets (2011) beskrivningar av 

förskollärarnas tre olika förhållningssätt i förskolan, barn är medmänniskor, vuxna vet 

bättre och barn är irrationella.   

 

När en konflikt uppstår mellan barn på förskolan och förskolläraren anser att barnen 

behöver medling förklarar samtliga förskollärare att de går ner på barnens nivå, tar 

kroppskontakt, använder sig av ögonkontakt samt använder rösten på ett lugnande sätt. 

Alla de intervjuade förskollärarna förklarar vidare att barnen i konfliktsituationen kan 

behöva en tröstande kram eller en uppmärksammande hand på sig i situationen. 

Förskollärare 8 förklarade att hon ”i en konversation tvingar jag inte barnet att ta 

ögonkontakt eftersom det kan vara jobbigt och kan bli kränkande för barnet”. Erberth och 

Rasmusson beskriver att beröring har en positiv effekt på kommunikation samt att 

ögonkontakten är en del av kroppsspråket som inte alltid uppfattas som något positivt 

(2008, s. 59-61). 

 

Förskollärarnas syn på när barns konflikter är lösta, varierar mellan respondenterna. 

Förskollärare 2 som har arbetat i mer än fem år förklarar att: ”en konflikt är utredd när 

barnen har bett varandra om ursäkt”. De andra intervjuade förskollärarna menar att en 

ursäkt inte är nödvändig för att konflikten ska kunna redas ut. Öhman poängterar att 

förskollärarna aldrig bör tvinga ett barn att säga förlåt, vilket kan leda till att barnen känner 

sig kränkta. Det är även viktigt att förskollärarna ser konflikter som ett lärande, då 

konflikterna utvecklar barns känslomässiga utveckling (2008, s. 26, 230-232). Vidare 

beskriver samtliga intervjuade förskollärare att barns konflikter är utredda när barnens 

kroppsspråk mjuknar, de börjar le mot varandra eller när de återgår till leken. Erberth och 

Rasmusson betonar att barn är tydliga i sitt kroppsspråk och litar mer på kroppsspråket än 

det verbala språket vilket kan avspeglas i deras konflikthantering (2008, s. 58-59). 

  

Vidare förklarar samtliga förskollärare att de ser sig själva vara ett verktyg för barns 

konflikthantering. I konfliktsituationer är förskollärarnas gemensamma syn att de 
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observerar barnens konflikter innan de ingriper. Det som utmärkte sig i intervjuerna var att 

förskollärare 1 och 8 betonade det kompetenta barnet, genom att låta barnen testa olika 

strategier för att lösa konflikterna. Förskollärare 8 förklarade att: ”när en konflikt uppstår 

och barnen behöver mitt stöd frågar jag barnen; - ”kan vi försöka på ett annat sätt?” eller – 

”hur ska vi göra nu?”. Thornberg betonar vikten av att ge barnet utrymme och möjlighet att 

reda ut konflikten på egen hand, vilket stärker barnets självkänsla (2006a, 2006b). 

 

Samtliga förskollärare förklarar betydelsen av att agera opartiskt i en konfliktsituation samt 

att det krävs en medvetenhet gällande sitt egna kroppsspråk. Förskollärare 8 beskriver att 

”jag går alltid ned på barnens nivå och är noga med att jag inte vänder något barn ryggen, 

det gör jag för att vara opartisk i mitt kroppsspråk”. Alla de intervjuade förskollärarna 

förklarade att alla är olika och utgår därför från det individuella barnets behov. Öhman 

poängterar att det är nödvändigt att förskolläraren reflekterar över sitt sätt att kommunicera 

med barnen på förskolan. Det innefattar kroppshållningen, tonen, ansiktsuttrycket, 

ögonkontakten samt det underliggande budskapet i vad som förmedlas (2008, s. 126, 131-

133, 135, 139).   

 

Alla de intervjuade förskollärarna förklarade att dagsformen är en stor faktor som kan 

påverka hanteringen av barns konflikter. Förskollärarna beskriver att ingen är perfekt och 

att vi alla har bättre och sämre dagar. De intervjuade poängterar att det är viktigt med ett 

öppet arbetsklimat för att kunna hjälpas åt vid konflikthantering. Förskollärare 3 och 8 

uttrycker att det är viktigt att våga be sina kollegor om hjälp när man känner att sitt 

tålamod börjar ta slut. Förskollärare 3 hävdar att ”det är viktigt att vi som pedagoger kan 

be barnen om ursäkt, det ska vara en ömsesidig respekt, även vi vuxna gör misstag”. 

Öhman (2008) förklarar även att en förskollärare kan trampa snett, därför är det viktigt att 

vara medveten om sitt eget agerande och kunna be om ursäkt. Genom att ständigt 

reflektera över sitt eget agerande utvecklas det potentiella lärandet (2008, s. 8-9). 

 

Strategi 

Samtliga förskollärare i intervjuerna beskriver att några av strategierna för att förebygga 

barns konflikter är att dela in barngruppen i mindre grupper samt att slussa ut några barn i 

taget vid av- och påklädning. Sheridan m.fl. (2011) poängterar att mindre barngrupper 

minskar antalet konflikter på förskolan. Även Sigurdardottir och Einarsdottir (2016) 

hävdar att tydliga strukturer i barngruppen förebygger barns konflikter. En annan strategi 

förklarades av förskollärare 2; ”i vissa fall när jag ser att det uppstår konflikter kring en 

viss leksak tar jag bort den”. Förskollärare 6 beskriver att på hennes förskola är en strategi 

för att förebygga barns konflikter är att se på film tillsammans med barnen och därefter 

diskutera med barnen om filmens innehåll. Vidare poängterar fem andra förskollärare att 

de arbetar aktivt med drama och rollspel som strategier för att förebygga barns konflikter 

på förskolan. Barnen får agera, bearbeta händelser och känslor, utan att ett visst barn blir 

utpekat. Erberth och Rasmusson betonar att rollspel är ett verktyg som kan användas i 

förskolan för att belysa konflikter av olika slag. Vilket bidrar till att fler lösningar 

synliggörs och att barnen får ett annat perspektiv på situationen (2008, s. 150-151). 

 

I intervjuerna med förskollärarna beskriver sex av förskollärarna att de kontinuerligt 

arbetar med aktuella konflikter och kopplar dessa till Likabehandlingsplanen, vilket är ett 

verktyg för att förebygga barns konflikter på förskolan. Förskollärarna beskriver att de har 

utarbetade handlingsplaner eller som en av förskollärarna benämner arbetet: 

”kartläggningspunkter”, för att konkretisera hur de ska bemöta och agera i barns 

konflikter. Skolverket (2016) påvisar att Likabehandlingsplanen ska innehålla dessa tre 
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insatser; främja, förebygga samt åtgärda. Varje verksamhet har sin egen 

Likabehandlingsplan som ska uppdateras varje år. De övriga två förskollärarna förklarar en 

annan syn på Likabehandlingsplanen, förskollärare 7 beskriver att hon inte kan avgöra om 

det finns specifika handlingsplaner för barns konflikter i deras Likahandlingsplan. Den 

andra synen förklarar förskollärare 2, och kopplar inte konflikthantering till 

Likabehandlingsplanen. Hon beskriver att de har en utarbetad Likabehandlingsplan med 

innehållande åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering.  

4.5. Fördjupad analys 

Vi kommer att presentera analysen i fyra kategorier och har vägt samman vad 

observationerna och intervjuerna har gemensamt eller där det finns en motsättning. Sist i 

den fördjupade analysen kommer intervjuerna och observationerna att analyseras utifrån 

Förskollärarens tre olika synsätt från Skolverket. Den fördjupade analysen ger vår studie 

större tillförlitlighet (se, 3.1) 

 

Förskollärarens kroppsliga kommunikation 

I intervjuerna med förskollärarna framkommer det att alla förskollärare har en bild av hur 

de agerar med sitt kroppsspråk i hanteringen av barns konflikter. Samtliga förskollärare 

beskriver att de går ner på barnens nivå när de kommunicerar med barn i en 

konfliktsituation. Det kan ställas i kontrast till vad som framkommer i observationernas 

resultat, där resultatet visar att det varierar, samt förändras från första till andra besöket, 

huruvida de går ner på barnens nivå eller inte. Resultatet av observationerna visar att det 

endast var en av förskollärarna som gick ner på barnens nivå vid alla 

konflikthanteringstillfällena. 

 

Förskollärarens kroppskontakt 

Det framkom i intervjuerna att förskollärarna tänker på sitt kroppsspråk och att alla tänker 

på att ta kroppskontakt på ett eller annat sätt i mötet med ett barn i en konflikt. 

Kroppskontakten kan vara att trösta ett barn genom att låta barnet sitta i knä eller få 

barnens uppmärksamhet genom att lägga en hand på barnet. Observationerna visar en 

tydlig skillnad i hur förskollärarna agerar i verkligheten. Vår studie visar att endast hälften 

av förskollärarna tar kroppskontakt i hanteringen av barns konflikter samt att en 

förskollärare förändrar sitt mönster från första till andra besöket. 

 

Förskollärarens kommunikation 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna tänker på hur de kommunicerar med 

barnen i konflikten. Förskollärarna beskriver att de går in med ett öppet förhållningssätt 

samt är opartiska i kommunikationen. En av förskollärarna beskriver att hon brukar inleda 

kommunikationen med: ”Kan vi försöka på ett annat sätt?” eller ”Hur ska vi göra nu?”. 

Observationens resultat visar en annan bild av hur förskollärarna inleder kommunikationen 

i hanteringen av barns konflikter, där en av förskollärarna inleder med ”Varför/nej” och en 

annan förskollärare som inleder med ”Hur” i varje konflikthanteringstillfälle.  

 

Förskollärarens dagsform 

I resultatet av intervjuerna framkommer det att många av förskollärarna anser att 

dagsformen är betydelsefull och kan ha en avgörande roll i hanteringen av barns konflikter. 

Det skulle kunna förklara det som framkommer i observationerna, då en av förskollärarna 

förändrar sitt mönster från första till andra besöket. 
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Förskollärarens tre olika synsätt 

I de tre presenterade synsätten från Skolverket: barn är medmänniskor, vuxna vet bättre 

och barn är irrationella (Skolverket, 2011, s. 73), kommer här att inkluderas med vårt 

resultat från intervjuer och observationer.  

 

Det kan tolkas i resultaten av intervjuerna att alla åtta förskollärare ligger mestadels under 

det första synsättet, barn är medmänniskor. Där förskolläraren ska visa barnen respekt, 

stödja och hjälpa barnen samt utgå från deras erfarenheter. Det framkommer i intervjuerna 

att förskollärarna ser sig själva som en medlare för att stödja samt ge utrymme till att 

barnen själva ska försöka lösa konflikten. Förskollärarna beskriver att det är viktigt med 

förskolans värdegrund och att lära barn hur de ska behandla varandra. Förskollärarna 

poängterar även att i konfliktsituationer är det viktigt att lyfta och samtala om känslor, för 

att skapa förståelse och respekt för varandra. I konflikthanteringen blir förskolläraren 

viktig för att lyfta fram barnens röster samt låta parterna få uttrycka sina åsikter och tankar. 

En av de intervjuade förskollärarna ger förslag på hur barns röster kan lyftas fram genom 

att inleda kommunikationen med: ”Hur ska vi göra nu?”. Vidare beskriver förskolläraren 

att barnens erfarenheter är av största vikt för hur förskolläraren ska bemöta ett barn i en 

konflikt: ”då alla barn är olika”. Synen att se barn är medmänniskor och förskolläraren 

som en stödjande medlare beskrivs även i det sociokulturella perspektivet som vi utgått 

ifrån i denna studie. 

  

Det kan utläsas i resultatet att några av förskollärarnas förhållningssätt även passar in 

under synsätten vuxna vet bättre och barn är irrationella. I intervjuerna med förskollärarna 

framgår det nyanser av att kontrollera och begränsa barns agerande. Det kan innebära 

förebyggande insatser av att förhindra konflikternas uppkomst gällande materiella ting 

eller att barnen måste be varandra om förlåtelse efter en konfliktsituation. Det framkommer 

även att några av förskollärarna anser att det är svårt att ha ett gemensamt förhållningssätt i 

barns konflikter. Kan det innebära att förskollärarna har olika syn på hur de ska hantera 

barns konflikter eller är det för att förskollärarna har olika syn på barn? I en av intervjuerna 

framkom det att arbetslaget hade olika syn på barn och ansåg att detta var problematiskt, då 

hanteringen av barns konflikter skilde sig åt. Det blir därmed tydligt att förskollärarna i 

detta arbetslag innefattas av fler än ett synsätt utifrån Skolverket (2011). 

 

I intervjuerna ställde vi frågan till förskollärarna om deras enskilda agerande präglades av 

vad de har med sig i egen ryggsäck, sina tidigare erfarenheter. Alla förskollärare ansåg att 

deras egna erfarenheter spelar en viss roll i hanteringen av barn konflikter. En av de 

intervjuade förskollärarna beskriver att det är otroligt viktigt för henne att barns röster får 

komma fram och att alla barn blir sedda i konflikten. Det var något som hon själv inte fått 

uppleva som barn och vill ge det till kommande generationer. Vilket vi anser ligger i linje 

med synsättet barn är medmänniskor.  

 

Observationer visar att de observerade förskollärarna skulle kunna kategoriseras i något av 

de tre olika synsätten i hanteringen av barns konflikter. I resultatet framgår det att en av 

förskollärarna ger enbart tillsägelser utan att lyfta fram barnens tankar, idéer eller förmåga 

att själva få lösa konflikten. Vilket kan gå i linje med det sista synsättet barn är 

irrationella. I observationernas resultat går det även att tolka in synsättet, vuxna vet bättre, 

då förskollärarna väljer att prata över huvudet på barnen i hanteringen av barns konflikter, 

och att det skapas en maktordning av vuxna vet bättre genom att den vuxne ser ner på 

barnet.  Att se barn är medmänniskor kan tydligt ses i observationerna genom att 

förskollärarna går ner på barnens nivå, inleder kommunikationen med ”Hur” samt att fånga 
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deras uppmärksamhet genom att lägga en hand på deras axel eller rygg. Vilket bidrar till att 

barnen får bekräftelse på att deras åsikter och tankar är viktiga samt att förskolläraren 

bemöter barnen med respekt. 

 

 

5. Diskussion 

I diskussionen kommer det sociokulturella perspektivet vävas samman med analyserna av 

observationerna och intervjuerna samt den fördjupade analysen. Detta för att klargöra 

studiens syfte att undersöka förskollärares föreställningar om samt förhållningssätt vid 

konflikter mellan barn i förskoleverksamheten. I diskussionen besvaras även våra 

forskningsfrågor, vilka är: 

 – Hur uppfattar förskollärare frågor om bemötande, kommunikation och strategier i 

samband med barns konflikter på förskolan?  

 – Hur bemöter och kommunicerar förskolläraren i praktiken med barnen på förskolan när 

de hanterar barns konflikter? 

 

Vår syn på barns konflikter på förskolan är att konflikter sker mellan barn varje dag och att 

konflikten oftast uppstår när barn är oense om något eller tycker olika om saker. På 

förskolan kan barns konflikter exempelvis handla om ägodelar eller hierarkier, det styrks 

av Litch m.fl. (2008). Det framkommer dock att konflikt-begreppet anses vara komplext 

eftersom det finns skillnader på hur förskollärarna ser på begreppen konflikt och bråk 

mellan barn. Det innebär att förskollärarna behöver diskutera begreppens innebörd för att 

kunna ha en gemensam syn på barns konflikter.  

 

I både intervjuerna och observationerna framkommer det att barns konflikter kan vara av 

både verbal och fysisk karaktär, vilket forskningen påvisar (Tornberg, 2006a). I 

intervjuerna framkommer det att konflikten ses som ett tillfälle för lärande beroende på 

vilken omfattning konflikten har. I en fysisk konflikt mellan barn uppstår oftast våld vilket 

inte leder till ett positivt lärande poängterar de intervjuade förskollärarna. Däremot 

förklarar de intervjuade förskollärarna att ett gemensamt lärandetillfälle skapas när barnen 

får möjlighet att diskutera och uttrycka sina tankar och åsikter. I litteraturöversikten 

påvisas att det är förskollärarens ansvar att fostra barnen till goda samhällsmedborgare som 

respekterar varandras åsikter. Det innebär att förskolläraren har ett stort ansvar att 

uppmärksamma, hjälpa till och synliggöra barns konflikter (Sheridan m.fl. 2011). 

Läroplanen för förskolan beskriver att: ”Arbetslaget för förskolan ska stimulera barnens 

samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa 

och respektera varandra” (Lpfö, 2016, s. 9).  

  

Inom förskolans verksamhet är konflikthantering en stor del av förskollärarnas dagliga 

arbete. I intervjuerna framkommer det att samtliga förskollärare ser sig själva som ett 

medlande verktyg samt att de avvaktar innan de går in i barnens konflikter. Det går i linje 

med begreppet det kompetenta barnet, där synen på barnet är att med hjälp och stöd få 

möjlighet att hantera konfliktsituationen på egen hand, vilket även bekräftas av Thornberg 

(2006b) även i vårt teoretiska perspektiv. Inom det sociokulturella perspektivet ses den 

vuxne som en mentor, vilket innebär att förskolläraren ska vägleda och stödja barnet till 

dennes närmaste utvecklingszon (Säljö, 2013).   

 



 

34 

 

Konflikthantering beskrivs i litteraturöversikten att den kan vara antingen konstruktiv eller 

destruktiv och det beror på hur konflikten hanteras. I den konstruktiva konflikthanteringen 

lär sig barnen att förstå och sätta sig in i konflikten. I den destruktiva konflikthanteringen 

har barnen svårt att läsa av situationen, vilket gör att våld kan bli ett förekommande tilltag. 

Det är viktigt för förskollärarna att föra samtal och dialog tillsammans med barnen så att de 

kan utveckla förståelse för andra, vilket forskningen påvisar (se, 1.4.1). I intervjuerna 

framkommer det en viss skillnad i hur de olika arbetslagen för dialog kring hur de arbetar 

med konflikthantering. Det får oss att reflektera över olikheterna i hanteringen av barns 

konflikter. I observationerna kan en tydlig skillnad ses i hur förskollärarna hanterar barns 

konflikter. Det varierar från att inte ingripa vid fysiskt våld till att medla vid spelregler. I 

en konfliktsituation där fysiskt våld förekom agerade inte förskolläraren och situationen 

uppmärksammades aldrig. Detta leder till att barnet inte ges möjlighet att reflektera över 

händelsen och får inte lära sig nödvändiga strategier till kommande konflikter. Enligt 

forskning kan ouppklarade konflikter leda till destruktiva mönster som följer med barnen 

längre upp i åldrarna (se, 1.4.1).  

 

I vår studie innebär begreppet strategier vilka åtgärder förskollärarna och arbetslaget 

använder sig av gällande konflikthantering. I intervjuerna svarade de flesta förskollärarna 

att de hade strategier för konflikthantering. Det kan innebära att förskollärarna använder 

sig av organiserade strategier såsom att dela in barngruppen i mindre grupper eller slussa ut 

några barn i taget vid av- och påklädning. Det framkom även att några av förskollärarna 

arbetade aktivt med drama och rollspel för att utveckla barnens förmåga att inta andras 

perspektiv samt att upptäcka olika strategier i hanteringen av konflikter. Förskollärarna 

betonar i intervjuerna att samtal om känslor och att vara en bra kompis är viktiga inslag i 

konflikthanteringen samt är en del av verksamhetens värdegrundsarbete.  

 

En annan strategi för att förebygga barns konflikter på förskolan förklarade några av de 

intervjuade förskollärarna var att de utarbetat ”kartläggningspunkter” i 

Likabehandlingsplanen. Kartläggningspunkterna är upprättade utifrån de mest aktuella 

konflikterna på förskolorna samt beskrivs i punktform hur arbetslagen ska hantera 

konflikterna. Kartläggningspunkterna anser vi ligger i linje med hur strategier kan 

struktureras samt hur Likabehandlingsplanen kan upprättas på en mer grundlig nivå, vilket 

kan bidra till ett gemensamt förhållningssätt i hanteringen av barns konflikter. Under 

intervjuerna hade förskollärarna svårt att beskriva vilka strategier de hade gällande 

konflikthanteringen, vilket framkom senare under samtalet. Kan det bero på att strategierna 

inte finns nedskrivna i olika handlingsplaner eller ”kartläggningspunkter” och att det därför 

blir svårt för förskollärarna att förmedla vilka strategier som finns på respektive förskola? 

Det som vi kunde urskilja under våra observationer, var att en av förskollärarna hade en 

tydlig strategi gällande hennes bemötande i hanteringen av barns konflikter. 

 

Vår definition av begreppet bemötande är förskollärarens förhållningssätt i hanteringen av 

barns konflikter. Det framkommer i intervjuerna att samtliga förskollärare anser att 

bemötandet är av stor betydelse i hanteringen av barns konflikter. Dock förklarar samtliga 

förskollärare att ett gemensamt förhållningssätt är utmanande i arbetslaget eftersom alla är 

olika och bemöter därefter barnen på olika sätt. Detta kan problematiseras till den tidigare 

forskningen som beskriver att alla barn är olika och kräver olika strategier i sin 

konflikthantering (se, 1.4.1) Vi anser att arbetslaget kan ha ett gemensamt förhållningsätt 

där samtliga bemöter det individuella barnets behov efter situation.  
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De flesta intervjuade förskollärarna betonar vikten av att ha en gemensam barnsyn inom 

konflikthantering. Dock förklarar en av förskollärarna att inom hennes arbetslag diskuteras 

aldrig dessa begrepp och de ser inte heller vikten av det. Vi ställer oss då frågan: Hur kan 

ett arbetslag ha en gemensam barnsyn och ett gemensamt förhållningssätt om begreppen 

aldrig diskuteras?  I observationerna kan vi som observatörer tydligt se hur två 

förskollärare går ner på barnets nivå, lägger en hand på barnet samt lugnar situationen med 

hjälp av sin röst. Öhman (2008) beskriver att barn tar efter vuxnas 

kommunikationsmönster och det är därför viktigt att vara goda förebilder. När en 

förskollärare hanterar barnens konflikter är det viktigt att barnen bemöts med empati, 

omsorg och respekt (Thornberg, 2006a). Vi anser att förskollärarnas bemötande går i linje 

med skolverkets förklaring barn är medmänniskor. Under observationerna hanteras nästan 

alla konflikter offentligt bland övriga barn, vilket forskningen påvisar kan leda till ett 

gemensamt lärande (se. 4.2). Frågan vi ställer oss är om detta riskerar att utsätta det 

individuella barnet som oftare hamnar i konflikter för utanförskap samt känsla av 

misslyckande? Detta eftersom barnet hela tiden blir korrigerat för sina handlingar av 

förskollärarna framför sina kamrater på förskolan. 

 

Denna studie har påvisat att kommunikationen har en avgörande roll i hanteringen av barns 

konflikter, vilket även kan kopplas till vårt teoretiska perspektiv. Eftersom kommunikation 

kan ske både verbalt och icke-verbalt, blir det viktigt för förskolläraren att tyda barnen i 

hanteringen samt att själv reflektera över sin egen kommunikation. I intervjuerna 

framkommer det att samtliga förskollärare är överens om att kommunikationen är en viktig 

del i att hanteringen av barns konflikter. Förskollärarna anser att barns röster måste få 

komma fram och att det är förskollärarens ansvar att sträva efter detta.  

 

Observationerna ger en tydlig bild av hur olika förskollärarna kommunicerar med barn i 

konflikthanteringen. En av förskollärarna inleder varje konflikhanteringstillfälle med 

”Hur”, sätter sig alltid ner på barnens nivå samt använder kroppskontakt för att 

uppmärksamma barnen på förskollärarens närvaro. Förskolläraren ger även barnen i 

konflikterna möjlighet att göra sina röster hörda genom frågeställningen ”Hur”. 

Förhållningssättet kan tolkas gå i linje med Skolverkets syn på barn är medmänniskor. 

Observationen ger ytterligare en bild av hur barns konflikter kan hanteras, utifrån att en 

förskollärare hanterade barns konflikter helt i motsats till den föregående förskolläraren. 

Under de olika konflikthanteringstillfällena inleder förskolläraren kommunikationen med 

”Nej” eller ”Varför” och använder ingen form av kroppskontakt samt står upp vid varje 

kommunikationstillfälle. Det förekommer en stor differens i hur förskollärarna 

kommunicerar med barnen i hanteringen av konflikter. Det framkommer i 

litteraturöversikten att förskollärarna måste reflektera över sitt eget sätt att kommunicera 

för att undvika att kommunikationen blir värderande med inslag av makt och kränkningar 

(Sheridan m.fl. 2011), vilket kan gå i linje med Skolverkets syn på barn, vuxna vet bättre 

eller barn är irrationella (2011). 

5.1. Slutsats och vidare forskning 

Våra slutsatser av denna studie angående hur förskolläraren tänker och agerar i hanteringen 

av barns konflikter grundar sig i vilken barnsyn förskolläraren har. Barnsynen genomsyrar 

allt från hur förskolläraren ser på begreppet konflikt till förskollärarens förhållningssätt i 

bemötande, kommunikation samt vilka strategier förskolläraren använder sig av. Vi anser 
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att kärnan ligger i förskollärarens barnsyn och att det är där som förskollärarna ska börja 

sitt arbete inom barns konflikthantering. 

   

Skolverkets tre olika synsätt på barn bör diskuteras i arbetslagen ute på förskolorna. 

Synsätten är grundliga och ger förskollärarna möjlighet att själv reflektera över sin egen 

barnsyn. Det framkommer i intervjuerna att synen på barn är kärnan i verksamheten samt 

att den bör diskuteras så att arbetslaget kan närma sig en gemensam syn på barn.   

 

En tanke som slagit oss är om förskollärarna skulle kunna använda sig av drama och 

rollspel som strategi för att demonstrera Skolverkets tre olika synsätten på barn. Dessa 

strategier skulle kunna skapa möjligheter till diskussion och reflektion på hur dessa tre 

olika synsätten kan påverka barns konflikter samt utveckling och lärande. 

 

Förslag på vidare forskning  

Det som uppkommer i vår studies slutsats samt vad som framkommer i analysen av 

intervjuerna med förskollärarna, är att arbetslaget verkar ha olika syn på barn (se, 9.5).  

Därför anser vi att det hade varit intressant att forska vidare i hur förskollärarna arbetar 

mot en gemensam barnsyn. En annan intressant forskning hade även varit att studera hur 

förskollärarna upprättar Likabehandlingsplanen och vad den innehåller. Detta eftersom 

Skolverket inte beskriver grundligt, vad Likabehandlingsplanen ska innehålla (Skolverket, 

2016). 

 

Förslag på forskningsfrågor: 

 

– Hur arbetar förskollärarna på förskolan mot en gemensam barnsyn?  

 

– Hur upprättar förskollärarna på förskolan Likabehandlingsplanen och vad innehåller den?  
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Bilaga 1  

Vad? Pedagog 

A 

Pedagog 

B 

Pedagog 

C 

Pedagog 

D 

Pedagog 

E 

Pedagog 

F 

Verbal  

kommunikation 

      

Icke-Verbal 

kommunikation 

      

Stående 

kommunikation 

      

Sittande  

kommunikation 

      

Avskild 

kommunikation 

      

Offentlig 

kommunikation 

      

Kroppskontakt       

Icke 

kroppskontakt 

      

Öppna frågor 

 

 

      

Slutna frågor       

Inleder frågan 

Varför? 

      

Inleder frågan  

Hur kommer 

det sig? 
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Bilaga 2 

 

Intervju frågor angående konflikthantering i förskolan 

 
Förskollärarens uppfattningar av konflikter, allmänt och i förskolan. 

 

1, Vad betyder en konflikt allmänt för dig? 

a, Vad innebär en konflikt på förskolan mellan barnen? 

 

2, Vad betyder ett bråk allmänt för dig? 

a, Vad innebär ett bråk på förskolan mellan barnen? 

 

3, Vad känner du när barn hamnar i en konflikt? 

 

4, I vilka situationer upplever du att det förekommer flest konflikter? 

a, Hur kommer det sig, tror du att de flesta konflikter förekommer där? 

 

Förskollärarens och arbetslagets konflikthantering i barngruppen på förskolan 

 

5, Vad innebär konflikthantering för dig inom verksamheten? 

a, Hur arbetar du med konflikthantering inom verksamheten? 

b, Finns det diskussioner inom arbetslaget om konflikthantering? 

c. Har ni utformat ett gemensamt arbetssätt gällande konflikthantering inom verksamheten 

och hur följs arbetet upp? 

 

6, Vad innebär konfliktstrategier för dig inom verksamheten? 

a, Vilka strategier använder du när du hanterar barns konflikter? 

b, Hur skiljer sig dessa strategier ifrån inlärda mönster till uttalat arbetssätt, finns det en 

skillnad?  

c, Har ni inom arbetslaget diskussioner angående konfliktstrategier? 

d, Har ni utformat gemensamma strategier gällande barns konflikter och hur följs arbetet 

upp? 

 

Styrdokument 

 

7, Hur ser ert arbete ut inom verksamheten gällande likabehandlingsplanen gällande barns 

konflikter? 

a, Har ni en handlingsplan gällande konflikthantering på er förskola och hur har det 

utformats? 

 

8, Hur arbetar ni för att förebygga konflikter i barngruppen på förskolan? 

a, Hur organiseras det förebyggande arbetet? 

 

9, När anser du att konflikten mellan barnen är löst? 

a, Hur arbetar du vidare med uppföljning av konflikten? 

b, Hur arbetar ni inom arbetslaget med uppföljning av konflikten? 
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Bemötandet i barns konflikter 

 

10, När ingriper du i barns konflikter? 

 

11, Hur bemöter du barnen i den rådande konflikten? 

a, Kommunikativt 

b, Kroppsspråk 

 

12, Hur ser du på ett gemensamt förhållningssätt i bemötandet med barn?                       

a, Hur ser du på ett gemensamt förhållningssätt i bemötandet av barns konflikter? 

 

13, Hur kommunicerar ni inom arbetslaget gällande gemensamt förhållningssätt? 

a, Hur kommunicerar ni gällande gemensamt förhållningssätt i barns konflikter? 

 

Utveckling och lärande i konflikter 

 

14, Hur ser du på konflikter som ett lärandetillfälle? 

a, Lärandet för förskollärare? 

b, Lärandet för barn? 

  

15, Hur arbetar ni vidare med lärandet i konflikterna i andra situationer? 

 

 

 

 


