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Abstract  
 
Syftet med studien var att undersöka pedagogens roll i konflikter och konflikthantering 
mellan barn i förskolan. Konflikter är oundvikliga och är något som präglar förskolans 
vardag. Som metod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger som är 
verksamma i förskolan. Vår slutsats av studien visar att konflikter i grunden är något 
positivt som medför att gruppen och individen utvecklas. Pedagogerna menar att en 
konflikt många gånger handlar om att barnen är oense i en situation. Många konflikter i 
förskolan handlar om materiella ting som leksaker. Kommunikation är den mest 
framträdande delen av konflikthantering i förskolan. Det är viktigt att alla som är 
inblandade i en konflikt även är delaktiga i hanterandet av den. Att barnen lyssnar på 
varandra och försöker lösa det tillsammans med stöd av den vuxne. De pedagoger vi 
intervjuade hade ingen uttalad konflikthanteringsstrategi men utifrån det de berättade för 
oss kan vi se att de använder sig av en rad olika strategier, såsom konfliktpyramid, 
medling, kompissamtal, KTH- känsla-tanke- handling samt att använda sig av drama.  
 
Nyckelord: Konflikt, Konflikthantering, Pedagog, Förskolan, Barn, Kommunikation 
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1. Inledning 
  
I denna studie har vi valt att undersöka hur pedagoger förhåller sig till konflikter och 
konflikthantering i förskolan, samt hur verksamheten och de som vistas i den påverkas av 
konflikter. Anledningen till att vi valt att rikta in oss på konflikthantering är för att det är 
en viktig del av vårat uppdrag som framtida förskollärare i förskolan. Läroplanen för 
förskolan tar upp vikten av pedagogernas arbete när det kommer till konflikter och 
konflikthantering. Vi vill även genom studien få mer kunskap inom området 
konflikthantering, hur man kan hantera samt förebygga vardagliga konflikter barn emellan. 
Under 2010 tog riksdagen beslutet att konflikthanteringen skulle bli obligatoriskt inom alla 
de fyra olika lärarutbildningarna och det finns nu med som en målformulering (Hakvoort, 
2011, s. 22). 
  
Konflikter är något som uppstår dagligen. Människor kommer in till olika situationer med 
olika erfarenheter, tankar och känslor. Vardagliga konflikter mellan barn i förskolan är 
svåra att undvika. Vi anser att det är viktigt att vi som arbetar i förskolan har kompetens 
om hur vi ska hantera konflikter som uppstår mellan barnen. 
  
Sätten som pedagoger i förskolan hanterar konflikter på är många, vissa metoder är bättre 
än andra. När vi har varit ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och arbetat i 
förskolan har vi sett pedagoger som använder sig av olika konflikthanteringsmetoder. Vi 
har observerat och reflekterat över hur pedagogerna hanterar de olika konflikter som 
uppstår i förskolans vardag. Av egna erfarenheter har vi uppmärksammat att förskolor 
arbetar olika mycket med konflikthantering. Vi anser att det är ett område som borde få 
mer utrymme då det ständigt uppstår konflikter. Alla barn är inte lika och behöver därför 
olika bemötande och vägledning från oss vuxna när de hamnar i konflikt med andra barn i 
förskolan. 

2. Bakgrund 

2.1 Styrdokumenten för förskolan 

 
De människor som lever i en social värld och ingår i någon form av relation har lätt för att 
hamna i konflikter. Det är endast de personer som aldrig engagerar sig i andra människor 
som kan undkomma konflikter (Dahlkwist, 2012, s. 129). Människors olikheter i tro, kultur 
och värderingar är några av de bidragande faktorerna till att konflikter uppstår som en 
naturlig del i exempelvis en förskolegrupp (Doğan, 2016, s. 200).  
 
I läroplanen för förskolan tas vikten av arbete med konflikter och konflikthantering upp. 
Det står bland annat att arbetslaget ska ”stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 
bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra”. 
Det står även att ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
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fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 
samt ta ansvar för gemensamma regler” (Lpfö 98 rev. 2016, s. 9). 
  
I läroplanen för förskolan läggs stor vikt vid arbetet kring normer och värden. Det handlar 
bland annat om att förskolan som verksamhet ska vara en trygg plats som anpassas och 
utformas efter varje enskilt barn, där grunden läggs för ett livslångt lärande. Att 
verksamheten ska präglas av lärande, utveckling och omsorg samt vila på demokratisk 
grund. ”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på”. Barnen som vistas i förskolan ska uppmuntras till att stärka sin 
medkänsla och sin förmåga att kunna leva sig in i andra människors situationer (Lpfö98 
rev.2016, s. 4–5). Arbetet med normer och värderingar i förskolan är viktigt för att 
förebygga konflikter. Det är även viktigt för att barnen ska kunna hantera konflikter när de 
uppstår. 

2.2 Konflikthantering i lärarutbildningen 

 
När förslaget om en ny lärarutbildning kom fick konflikthantering ett större utrymme. Man 
anser att konflikthantering bör finnas med som ett obligatoriskt moment i de nya 
lärarutbildningarna. Under 2010 tog riksdagen beslutet att konflikthanteringen skulle bli 
obligatoriskt inom alla de fyra olika lärarutbildningarna och det finns nu med som en 
målformulering (Hakvoort, 2011, s. 22).  

2.3 Syfte och Frågeställningar 

 
Syftet med denna undersökning är att genom intervjuer med pedagoger få en bredare 
förståelse för vad pedagogen har för syn på konflikthantering samt hur konflikter i 
förskolan påverkar barn och pedagoger i verksamheten. 
 
Frågeställningar: 

• Hur ser pedagogen på sin roll i hantering av konflikter i förskolan? 
• Hur anser pedagogerna att verksamheten och de som befinner sig i den påverkas av 

konflikter? 
• Hur menar pedagoger att de hanterar och förebygger konflikter? 
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3. Litteratur och tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra tidigare forskning kring ämnet konflikter och 
konflikthantering i förskolan. Vi börjar med att definiera begreppen konflikt och 
konflikthantering utifrån olika författares förståelse av dem. Vi har valt att fokusera på de 
konflikter som sker mellan barnen i förskolan. Vidare tar vi upp en rad olika 
konflikthanteringsstrategier som beskrivs av ett flertal författare.  

3.1 Konflikt och konflikthantering 

  
Falden (2010) menar att konflikt kan definieras på olika sätt. Han menar vidare att hur vi 
uppfattar begreppet konflikt får konsekvenser för hur vi hanterar och förstår de konflikter 
vi hamnar i. Begreppet kan för många kopplas ihop med våld. För andra kan konflikter 
handla om skillnader i intresse, värden, sak eller personfrågor (Falden, 2010, s.53). I 
Svenska Akademins ordbok beskrivs konflikter som ett förhållande av motsättningar, som 
en strid mellan människor och deras intressen, åsikter, begrepp och tankar (jfr Hakvoort, 
2012, s. 29). Ordet konflikt har sitt ursprung i det latinska ordet ”conflictus’’ som betyder 
sammanstötning (Lind, 2001, s. 8). 
  
I en grupp med människor som samspelar är konflikter en del av vardagen (Dogan, 2016, s. 
200). Thornberg (2013) menar att för att minska konflikter har studier visat att det är bra 
om man på ett tydligt och konkret sätt kommunicerar om sina intentioner. Vi lever i en 
social värld vilket gör att det blir svårt att undkomma friktioner och motsättningar kommer 
att uppstå (Thornberg, 2013, s. 218). Vi har olikheter i kultur och politisk syn samt 
individuella olikheter (Dogan 2016, s. 212). Men genom interaktioner och socialt samspel 
med andra får vi kunskap och kan genom det ta ställning till varandras intressen, behov och 
önskningar (Thornberg, 2013, s. 218). Broadhead (2009) menar att för en god interaktion 
med andra krävs sociala färdigheter, dessa färdigheter är inte något vi människor är födda 
med utan det är något som måste läras. Barn kan genom lek och umgänge med andra barn 
förbättra och utveckla sina sociala färdigheter. De barn som har goda sociala färdigheter 
hamnar inte lika ofta i konflikter (Broadhead, 2009, s. 107). 
  
Dahlkwist (2012) förklarar att det uppstår många onödiga konflikter och att det i de flesta 
fall handlar om brister i kommunikationen. Det kan till exempel vara slarviga uttryck och 
otydligt kroppsspråk. Han tar även upp i sin bok om tre fall där konflikter lätt kan uppstå. 
Det kan i många fall handla om prestige där det finns två viljor som mäts med varandra. I 
andra fall kan det ske missuppfattningar med varandras avsikter, där man har svårt att 
förstå den andra partens intentioner. I det tredje fallet kan konflikter uppstå om den ena 
parten eller båda lider av stress eller trötthet (Dahlkwist, 2012, s. 129 & 131). 
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Broadhead (2009) skriver att små barn ofta hamnar i konflikter över materiella ting 
exempelvis leksaker. Det kan vara att två barn vill ha samma sak. Men när barnen blir 
äldre blir vänskapsrelationer allt viktigare och konflikterna blir då starkt kopplade till dessa 
relationer. Men konflikter i vänskapsrelationer är inte endast negativa, konflikter gör 
många gånger att relationerna utvecklas och kan gå vidare till en ny nivå (Broadhead, 
2009, s. 107–108). När barn hamnar i konflikter med varandra formas och utvecklas deras 
sociala kompetenser. Även barnens relation till varandra utvecklas (Thornberg, 2012 s. 
220). 
 
Szklarski (1996) beskriver fyra huvudtyper av konflikter. Den första huvudtypen är 
principrelaterade orsaker som handlar om att barnen bryter mot universella normer, regler 
och principer. Det finns inom denna två underkategorier: den första är förtroende-
relaterade orsaker. Här handlar det om att konflikter som uppstår utlöses när en person 
upplever att någon har missbrukat ett förtroende. Integritets-relaterande orsaker är den 
andra underkategorin: här utlöses konflikten av att barnet känner att de inte blir rättvist 
behandlade. Objektrelaterade orsaker är den andra huvudtypen. Den handlar om att 
konflikten uppstår över konkreta föremål, individer eller händelser. Det kan vara en 
konflikt mellan kompisar eller att flera barn vill ha samma leksak. Den tredje huvudtypen 
är individrelaterade orsaker vilket handlar om att konflikter uppstår på grund av olikheter 
mellan människor. Det kan vara att de som hamnar i en konflikt har olika tankesätt eller 
tycker på olika sätt. Situationsrelaterade orsaker är den fjärde och sista huvudtypen, här 
uppstår konflikten på grund av att människor missförstår eller misstolkar varandra 
(Szklarski, 1996, s. 83-84, 90, 97,100 & 104). 
  
Konflikthantering består av två begrepp, konflikt och hantering. Hakvoort (2012) skriver 
att alla konflikter går att hantera, men de kan inte alla lösas. Hur begreppet konflikt 
definieras påverkar hur man hanterar konflikten som uppstår. Man hanterar en konflikt 
annorlunda beroende på om den ses som något destruktivt och dåligt eller om den ses som 
något konstruktivt och dynamiskt (Hakvoort, 2012, s.33). Dogan (2016) menar att i en 
effektiv konflikthantering kollar man på konfliktens ursprung. Hanterar man inte en 
konflikt på rätt sätt kan det få negativa konsekvenser både på kort och lång sikt. Men blir 
konflikten hanterad på ett korrekt sätt kan det påverka barngruppen positivt på lång sikt 
(Dogan, 2016, s. 201). 

3.2 Konflikter mellan barn 
 
Johansson (2001) menar att barn i förskolan hamnar ofta i konflikter med varandra. 
Anledningarna till konflikter kan vara många. Det kan vara att barnen utmanar varandras 
gränser för att genom det ta kontakt. Att de hindrar andra barn i dess lek för att genom det 
få en reaktion från dem. Som vi tidigare nämnt är konflikter om materiella saker vanligt i 
förskolan. Barnen känner att de har en självklar rätt till sakerna, att ha och leka med. Blir 
barnet då stört i leken eller att ett annat barn kommer och försöker ta den saken de leker 
med försvarar barnet sig och sin rätt till det som den hade. På vilket sätt barnet försvarar 



 

8 
 

sig kan se olika ut beroende på vilket barn det är. Det kan exempelvis vara att barnet slåss, 
skriker, protesterar eller liknande (Johansson, 2001, s. 35–36 & 124–126). 
  
En typ av konflikt som uppstår mellan barnen är de etiska konflikterna. De etiska 
konflikterna är en viktig del i barnens etiska lärande och upptäckande. Etik berör bland 
annat förhållandet mellan individer och för att barnet ska upptäcka sin egna etik behöver de 
få kunskap och möta andra människors erfarenheter. I de etiska konflikterna handlar det 
många gånger om att barnet på något sätt ska hävda sig själv och sina rättigheter. För att nå 
sitt mål kan barnet använda sig av strategier som är negativa för andra. Det är genom dessa 
situationer som barnen utmanas och deras förståelse för etik vidgas. Får barnet stöd av 
pedagoger i konflikter kan de göra viktiga etiska upptäckter. Pedagogen kan hjälpa till att 
problematisera de etiska värdena som uppstår i konflikten och genom det kan de etiska 
konflikterna bli något som barnen kan fundera över och själva vara med och lösa 
(Johansson, 2001, s. 140–145, 158 & 160). 

3.3 Pedagogers strategier i konflikthantering  

3.3.1 Konfliktpyramid 

  
Hakvoort (2010) beskriver Richard Cohens konfliktpyramid som består av fyra nivåer. 
Denna konfliktpyramid kan man som pedagog använda i arbete med konflikthantering. 
Den första nivån är Förebygga. Denna nivå handlar om att skapa ett stödjande, positivt och 
öppet klimat för att underlätta hanteringen av de konflikter som uppstår. Hantera är den 
andra nivån i pyramiden. Om man inte hanterar konflikter som uppstår försvinner de 
sällan. Genom att inte hantera konflikten kan den eskalera och komma tillbaka mer 
destruktiv än tidigare. Det är viktigt att man möter barnen i konflikten och hanterar den på 
ett konstruktivt sätt, men för att kunna göra det krävs träning och kunskap. Nivå tre är 
Hjälpa, när en konflikt uppstår kan den inte alltid lösas eller hanteras av parterna själva 
utan det kan behövas att en tredje part går in i situationen. Den tredje parten kan 
exempelvis vara en pedagog eller ett annat barn som hjälper till att kommunicera eller 
medla mellan barnen som ingår i konflikten. Stoppa är den fjärde och sista nivån i 
konfliktpyramiden. Här handlar det om att stoppa och ingripa när oönskat eller förbjudet 
beteende uppstår som bryter mot regler på förskolan (Hakvoort, 2010, s. 19–23).  

3.3.2 Medling 

  
Enligt Lind (2001) är medling en metod man kan använda sig av när man ska lösa 
konflikter. Medling innebär att man vid en konflikt tar in en tredje person som ska 
underlätta och hjälpa de båda parterna till att själva komma fram till en lösning. De ska 
komma överens om ett beslut där båda parterna vinner då begreppet vinna/vinna är centralt 
i medlingen. De parterna som är inblandade ska därför med hjälp av en medlare föra ett 
samtal med varandra för att få reda på hur den andra parten upplevt situationen. I 
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vinna/vinna begreppet är det viktigt att ta reda på vad som ligger till grund för konflikten 
och varför de agerat på det sätt de gjort. Som medlare har man en dialog med båda parterna 
och frågar vad som har hänt och hur de upplevde det som inträffat. På så sätt får man som 
medlare fram fakta från båda parterna och hur de båda känner inför det. Det är en viktig del 
av processen att fråga om barnens känslor. Medlarens uppgift är att lyssna på båda 
parterna, de återberättar vad som skett och därmed kan missförstånd undvikas. Denna 
metod för konflikthantering går endast att utföra om båda parterna är villiga att medverka 
(Lind, 2001, s.16). Man vill med kamratmedling ge barnen möjlighet till problemlösande 
förmågor för att minska konflikterna (Kolfjord, 2009, s. 125). 
  
Wahlström (1996) menar att medlingsprocessen sker i fyra steg. Första steget är att 
identifiera problemet, vad hände? Det är viktigt att samla den fakta som finns för att kunna 
fastställa vad som är problemet. Det andra steget är att prata om de inblandades känslor. 
Strävan i det här steget är att få barnen att svara med JAG-form, till exempelvis ”Jag är 
ledsen för att… ” istället för ’’Han är dum för att..” I det tredje steget ställer man frågor om 
hur de inblandade hade velat att det sluta om de själva fick bestämma. Det fjärde och sista 
steget är att försöka hitta en lösning på det som hänt (Wahlström, 1996, s. 124–125). 
  
Medling har sitt ursprung i USA där det fick sitt namn efter en rörelse som kallas ADR 
(Alternative Dispute Resolution). Metoden utfördes av frivilliga och blev ett bra alternativ 
för låginkomsttagare för att kunna lösa sina problem. Det långsiktiga målet med medling 
har gett resultat i flera centrala grundvärderingar och fått god spridning. Människor bör ta 
ansvar för sina egna handlingar och hur de väljer att hantera dem samt vilka konsekvenser 
handlingen får. Genom metoden medling får människor tidigt lära sig att ta ansvar för sitt 
liv på ett sätt som känns bra för dem. Medling har fått positiv påverkan på samhället då 
bland annat våldet och skadegörelse minskat (Lind, 2001, s. 18–19). 

3.3.3 Kompissamtal 

 
Kompissamtal är sätt att arbeta och hantera konflikthantering. Edling (1999) menar att man 
redan i förskolan kan börja arbeta med denna metod. Med kompissamtal hjälper man 
barnen att lösa konflikter med hjälp av kommunikation istället bruk av våld och tystnad. 
Barnen får med kompissamtal öva på att sätta ord på sina tankar och känslor. De får också 
möjligheten att träna på att prata inför en grupp, lyssna på varandra och utveckla sin 
empatiska förmåga. Samtalet hjälper barnen att få en medvetenhet om sin roll i det sociala 
samspelet med sina kompisar. Pedagogen ska inte i samtalet med barnen lägga någon skuld 
och inga straff får delas ut till de inblandade. I samtalet ska istället det positiva betonas där 
barnen skapar en medvetenhet och förståelse för hur den agerat i situationen (Edling, 1999, 
s. 15). 
  
Kompissamtalet består av tre rundor som pedagoger leder. I den första rundan får barnen 
prata med varandra om de någon gång under veckan har löst några konflikter. Syftet med 
att inleda med denna fråga är att uppmuntra barnen till självständig konfliktlösning, vilket 
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också är kompissamtalets mål. Efter att ha lyssnat på barnen kommer den andra rundan där 
barnen får berätta för sina kompisar om de har gjort någon kompis ledsen sista tiden. I den 
sista rundan får barnen själva berätta om de hamnat i någon konflikt i veckan. I samtalet är 
det bra om man kan sitta i en cirkel där alla ser varandra framifrån och där barnen får 
känna sig sedda och känner att de är delaktiga i samtalet (Edling, 1999, s. 21). 
 
En viktig regel som finns i kompissamtalet är att barnen inte får nämna några namn på vem 
som gjort vad. Barnet får endast prata om sin egen roll i handlingen. Barnen ska inte känna 
sig utpekade. Däremot i de flesta fallen har barnet som varit delaktig i en konflikt sedan 
känt igen sig i händelsen och berättat sin sida av handlingen. Eftersom barnen vet att de 
inte får skäll efteråt skapas det en trygghetskänsla hos dem. Pedagogen berömmer istället 
barnets ärlighet. Till exemplen kan man säga ’’Vad duktigt av dig att du berättade!’’. 
Pedagogen ska lyssna och visa respekt för alla barnen och får därför inte ta något barns 
parti. Det är viktigt att man som pedagog skapar en varm och positiv stämning i 
kompissamtalet. Att skapa tillit och trygghet är viktigt i alla gruppsammanhang (Edling, 
1999, s. 22-23). 

3.3.4 KTH: Känsla-Tanke-Handling 

  
Öhman (2009) beskriver konflikthanteringsmodellen KTH som står för känsla, tanke och 
handling. Detta är en konflikthanteringsmodell som pedagoger i förskolan kan använda sig 
av vid hanterandet av konflikter som uppstår. Denna metod eller modell presenterar man 
för barnen som stoppljuset. Det röda ljuset i stoppljuset betyder stopp, vilket innebär att 
barnen eller barnet ska stanna upp och lugna ner sig. Det gula ljuset innebär att barnet ska 
beskriva vad som skett och sina känslor i situationen utan att skylla på något av de andra 
barnen. Till sist har vi det gröna ljuset vilket innebär att barnet får pröva sig fram för att 
finna en lösning på konfliktsituationen (Öhman, 2009, s. 231). 
  
Öhman (2009) menar att när det uppstår konflikt i förskolan behöver pedagogen 
uppmärksamma barnen om att man finns där och kan hjälpa till. För att göra barnen 
uppmärksamma kan pedagogen exempelvis säga ”Hallå! Vad är det som händer nu?”. 
Sedan är det viktigt att man lyssnar på alla barn som var inblandade i konflikter, att var och 
en av dem får säga sitt. Samtidigt som man lyssnar på ett av barnen är det viktigt att man 
tar hänsyn till barnet eller barnen som står och väntar på att de ska få berätta. När barnen 
berättat om vad som skett bör pedagogen ge konkreta svar och visa att den förstår barnen 
och de känslor som de uttrycker. Genom att man bekräftar de bra intentioner som barnen 
har kan man sedan ifrågasätta de mindre önskvärda handlingarna hos barnet och 
tillsammans försöka finna andra sätt som barnet kan använda för att uttrycka sig i 
exempelvis konfliktsituationer. Det är viktigt att barnen får lära sig hantera konflikter. 
Pedagogen kan hjälpa barnen som är inblandade att finna ett eget sätt att hantera 
situationen på (Öhman, 2009, s. 231–232). 
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3.3.5 Dramaövningar för att hantera konflikter 

 
För att hantera konflikter mellan barn i förskolan kan man använda sig av drama och olika 
tekniker som finns inom ämnet. Något man kan använda sig av är stoppteater eller som det 
även kallas forumteater. Genom denna metod kan man som pedagog konkretisera olika 
vardagliga situationer för barnen i förskolan. En eller flera pedagoger spelar upp en 
situation för barnen där något oönskat uppstår det kan exempelvis vara en konflikt. Det 
viktiga är att barnen kan känna igen sig i situationen som uppstår, att det är något som sker 
i deras vardag. Att pedagogerna tar ut en eller flera situationer som de känner att 
barngruppen behöver arbeta med. Efter att teatern spelats upp en gång, spelas den upp igen 
men nu är det upp till publiken, i detta fall barnen, att ropa stopp precis innan konflikten 
uppstår och visa på hur man skulle kunna göra för att undvika det som sker. Denna metod 
handlar inte om att barnen ska hitta en rätt lösning till problemet, utan det handlar om att 
lära sig se möjligheter och få så många förslag på en lösning som möjligt. Genom denna 
övning får barnen lära sig att ta ställning i konflikter som de hamnar i med andra barn i 
förskolan (Rasmusson & Erberth, 2016, s. 28 & 202). 
 
Man kan även använda sig av handdockor för att hantera och lösa konflikter som uppstår 
mellan barnen i förskolan. Som med stoppteater eller formteater kan man med hjälp av 
handdockor konkretistera hanteringen av de konflikter som uppstår. En fördel med att 
använda sig av handdockor i förskolan är att det kan hjälpa pedagogen att få kontakt med 
barnen på ett naturligt sätt. När dockan pratar med barnen lyssnar de. När man använder 
sig av handdockan är det viktigt att den alltid är synlig för alla barn man pratar med. Med 
hjälp av handdockorna kan pedagogen ta upp olika situationer som uppstått i barngruppen 
det kan exempelvis vara konflikter. Genom att handdockorna pratar om, eller spelar upp, 
olika konfliktsituationer blir det lättare för barnen att sätta sig in i dem. Det kan även bli 
lättare för barngruppen att dra paralleller mellan det handdockorna säger och gör med sina 
egna liv, samt finna lösningar på konflikterna genom att diskutera tillsammans i gruppen 
(Rasmusson & Erberth, 2016, s. 211–213 & 218). 

3.4 Pedagogens roll i hantering av konflikter 

  
Öhman (2009) menar att när pedagoger i förskolan arbetar med konflikthantering räcker 
det inte med att man utgår från en redan färdig metod. Pedagogen behöver även utveckla 
strategier som utgår från dennes egna sätt att vara. För att motverka konflikter mellan barn 
i förskolan är det centralt att pedagogerna som arbetar i verksamheten har ett tydligt 
pedagogiskt ledarskap och ett bra bemötande. Pedagogerna i förskolan bör aktivt arbetar 
med konflikthantering och att vara närvarande. Konflikter är en naturlig del av det sociala 
liv som vi alla lever i, och det är något som pedagogen ska förmedlar till barnen i 
verksamheten. Vid konflikthantering är det viktigt att pedagoger ger barnen känslomässig 
vägledning. Det handlar om att accepterar de känslor som ligger bakom 
konfliktsituationen. Pedagogerna visar barnen att det är okej att känna sig arg, ledsen eller 
liknande (Öhman, 2009, s. 26 & 230–231). 
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Öhman (2009) beskriver att som pedagog i förskolan är det viktigt att se på situationer som 
uppstår från olika perspektiv. Genom att exempelvis se på konflikten från olika synvinklar 
kan pedagogen få kunskap om vad barnen som är inblandade i konflikten har för behov. 
För många barn kommer det naturligt att kunna hantera de konflikter som de hamnar i. 
Medan andra barn kan behöva stöd från pedagoger eller andra vuxna för att få kunskap hur 
de på bästa sätt kan hantera konfliktsituationerna (Öhman, 2009, s. 26 & 231). Rasmusson 
och Erberth (2016) anser att det är vanligt att konflikter uppstår mellan barnen på grund av 
att de exempelvis knuffas, retas eller att de vill ha samma leksak. I denna stadie av barnets 
liv har pedagogen som uppgift att observera barnen för att sedan kunna hjälpa dem att 
hantera konflikterna och ta hänsyn till varandra (Rasmusson & Erberth, 2016, s. 211). 
  
Dahlkwist (2012) beskriver att när pedagoger i förskolan befinner sig i en konfliktsituation 
mellan två eller fler barn är det bra om man känner till några enkla förhållningsregler. En 
av dessa regler är att man ska undvika att fråga barnet, ”varför gjorde du det där?”. Man 
ska istället lägga fokus på hur man tillsammans med barnen kan lösa den konflikt som 
uppstått. Ställer man en varför-fråga går barnet ofta in i en försvarsposition och det blir 
svårare att kommunicera (Dahlkwist, 2012, s.142). Kvalitén i konfliktlösning är beroende 
av barnens upplevelser och pedagogernas kompetens (Juul & Jensen, 2009, s. 245). 
 
När barn blir osams kommer de ofta fram till de vuxna och söker stöd för sitt handlande. 
Öhman (2003) menar att det är viktigt att man som vuxen kan analysera händelser mellan 
barnen. vad som ligger bakom konflikter och vilka motiv som ligger till grund för 
konflikten, samt att ha kunskap om hur man ska gå vidare för att lösa konflikten. Det är 
inte alltid lätt att veta när man som vuxen ska ingripa i barns konflikter. När barn är i 
konflikt med varandra ska man uppmuntra till att barnet själv ska få sätta sina gränser och 
markera utan en vuxens hjälp. I förskolan finns det ofta regler som säger att man aldrig får 
slåss, sparkas och knuffas. Det är viktigt att man utan några undantag står för de regler som 
gjorts och alltid ingriper vid dessa situationer (Öhman, 2003, s. 236). 
  
Öhman (2003) menar att pedagogen ska lyssna på de inblandade barnens versioner av 
händelseförlopp, för att få alla de inblandades versioner. Barnen förklarar händelsen som 
de upplevde den, det är då viktigt att tänka på att det inte finns någon rätt eller fel version 
av händelseförloppet. Det är den sanna versionen för dem. Genom att man ger varje barn 
utrymme att prata om situationen och hur de upplevde händelsen ger man barnet möjlighet 
till utveckling av sitt tänkande. Barn agerar utifrån vad de känner. Det är viktigt att man 
respekterar dessa känslor. Ett exempel på detta kan vara att bekräfta barnet genom att säga 
‘’Jag förstår att du blev ledsen när Karin gjorde så’’. Att använda den här metoden hjälper 
barnet att sätta ord på sina känslor. Det är inte förrän barnet känner att man som vuxen har 
bekräftat dess känslor som barnet kan börja prata om vad som inträffade (2003, s. 237–
238). 
  
I diskussionen om handlingen är det viktigt att resonera vad barnet har gjort menar Öhman 
(2003). Till exempel ‘’Jag förstår att du blev ledsen när Anna tog ifrån dig spaden, men du 
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får inte sparka henne för det. Kan du istället komma på något annat sätt för att få tillbaka 
den?’’. Det är lätt att den vuxne tar över och uttrycker barnets olämpliga beteende här. 
Därför är det viktigt att resonera i en dialogform med barnet och lyssna på barnets 
uppfattning av situationen. Det är vanligt i den svenska kulturen att vi lägger stor vikt på 
språkliga färdigheter, men det är viktigt att tänka på att prata med tydligt språk med barnen 
(Öhman, 2003, s. 237–238). 
  
Öhman (2003) menar att barnet styrs av sina känslor. Den smärta barnet känner för stunden 
kan kännas som att den aldrig kommer försvinna. Deras känslor är outhärdliga och barnet 
kan nästan få känslan att de ska dö. Det är därför inte bra att tvinga barnen att bli vänner 
när barnet är inne i den känslan. Samtidigt ska man inte heller lämna barnet ensam med sin 
ilska, utan försök istället att ge barnet hopp om att bli sams igen. Det kommer inget bra 
utav att tvinga ett barn att säga förlåt. En del barn kan säga förlåt bara för att den vuxna 
bad om det. Det blir då en tom fras av ord. Det är skillnad på barn och barn då det finns de 
som säger förlåt och strax därefter hamnar i en ny konflikt och säger förlåt igen. Ordet 
förlåt får därför inget värde i sig. För andra barn som tycker att det är jobbigt att säga förlåt 
kan kravet att säga förlåt skapa en ny konflikt. Barnet kan då se förlåt som en bestraffning. 
Att be om ursäkt och säga förlåt borde istället ses som en möjlighet att gottgöra, och för 
barnet att ta ansvar för sina handlingar (Öhman, 2003, s. 239). 

3.5 Hur påverkas verksamheten och de som befinner sig i den av konflikter? 

  
Nilsson (1993) beskriver att förskolans verksamhet består av grupper, det är barngruppen, 
personalgruppen och verksamheten som en grupp. Att konflikter uppstår går inte att 
undvika och bör inte undvikas. Det är oundvikligt att komma ifrån konflikter, grupper 
möter och hamnar i konflikter oavsett om det är en dålig eller bra grupp. Det anses inte 
vara gynnsamt att en grupp klarar sig helt från konflikter, då det är svårt att vistas i en 
grupp utan att det blir några missförstånd. Konflikter ses därför i grunden som något 
positivt då frånvaro av konflikter kännetecknas som brist på engagemang. Trots att 
konflikter ses som något positivt i detta skede kan de även bli destruktivt. Att hantera 
konflikter på ett konstruktivt sätt kan väcka obehag hos gruppmedlemmarna. Nilsson 
menar vidare att det är pedagogens ansvar att hantera konflikter som uppstår i gruppen. De 
motsättningar som gruppen möter löses oftast upp av sig självt medan en del förblir 
obearbetade och ouppklarade. Konflikter har ofta sin grund i att man inte har tagit tag i och 
hanterat mindre problem som uppkommit i gruppen. Dessa problem skapar i sin tur 
frustrationer i gruppen.  (Nilsson, 1993, s. 127–128 & 130). 
  
Enligt Lennér Axelson och Thylefors (2005) är det i samspel med andra människor som 
konflikter uppstår. Konflikterna framkommer tydligt när individerna blir synliga och deras 
olikheter framhävs. En person som är bra på att samarbeta går det oftast bra att reda ut 
konflikter med. Det är viktigt att tänka på att det är processen i att lösa konflikter som för 
samarbetet och verksamheten framåt. Det finns både konstruktiva och destruktiva 
konflikter. Hur vidare konflikten blir konstruktiv eller destruktiv beror på hur de 
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inblandade parterna hanterar osämjan mellan dem. Verksamheten påverkas av dessa 
osämjor som uppkommer. Det är viktigt att man tar tag i dessa problem i ett tidigt skede, 
då det visar på att de personer som vistas i verksamheten blir mer produktiva och miljön 
upplevs som mer positiv. Med detta ska man uppmärksamma till kompetensutveckling 
inom konflikthantering. Det är brist på kunskap inom ämnet och de personer som känner 
att de inte har kompetensen undviker att hamna i dessa situationer (Lennér Axelson &  
Thylefors, 2005, s. 213). 
  
Konflikter är något som många försöker undvika att hamna i menar Nilsson (1993). Många 
upplever det som jobbigt och ser det som något destruktivt. Alla människor reagerar på 
olika sätt när de hamnar i konflikter, vissa undviker dem medan andra använder sin makt 
för att påtvinga den andra parten att gå med på dennes villkor. Nilson menar att det också 
finns de som inte vågar riskera att hamna i en konflikt med en person som man inte vill bli 
osams med till exempel en kollega, då kan det bli att man sätter sina egna åsikter och 
behov åt sidan. När konflikter uppstår är det vanligt att man väljer att ta lätta och snabba 
utvägar för att hantera dem. Man känner ovilja och oro inför konflikter då de ofta kopplas 
till misslyckanden och man väljer därför att undvika konfrontationer (Nilsson, 1993, s. 
130–131). 
 
Lennéer Axelson och Thylefors (2005) skriver om kommunikationens betydelse när man 
arbetar i grupper. Kommunikation är det viktigaste redskapet man har för att kunna 
samspela i grupp. Man behöver en bra kommunikation i arbetsgruppen för att kunna lösa 
de problem som uppstår, fatta beslut samt när man ska förmedla information (Lennér 
Axelson & Thylefors, 2005, s. 48).  
 
Thornberg (2013) skriver om Tuckmans modell där han utifrån utvecklingspsykologi 
samspråkar om relationer mellan gruppmedlemmar. Han beskriver dem utifrån fyra 
uppgiftsinriktade stadier. Gruppen börjar på första stadiet och kan klättra i 
grupputvecklingen. Gruppen kan fastna på ett speciellt stadie om gruppen inte har uppnått 
uppgiften för vad stadiet står för (Thornberg, 2013, s. 48). 
  
Det första stadiet kallar Tuckman för forming, det är i det här stadiet som gruppen formas. 
I början testar och iakttar gruppmedlemmarna varandra för att se vilka beteenden som 
accepteras av gruppen (Thornberg, 2013, s. 48). Genom att gruppen håller på att formas i 
detta stadie är kommunikationen och relationen mellan medlemmarna relativt ytlig. 
Medlemmarna känner sig osäkra och otrygga till en början (Nilsson, 1993, s. 76) Det andra 
stadiet kallas för storming och formas av konflikter. Medlemmarna i gruppen försöker nu 
att hitta sin plats i gruppen och konkurrerar om den. De känner varandra bättre i det här 
stadiet och vet hur den ena och andra fungerar som gruppmedlem. Resultatet blir att det 
skapas konflikter i gruppen då olikheter blir synliga och oenigheter framkommer 
(Thornberg, 2013, s. 48). Om gruppen inte får chansen att argumentera och hamna i 
konflikter med varandra kan de inte fortsätta att utvecklas till nästa stadie. Därför är 
konflikter viktiga i alla gruppbildningar. 
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I det tredje stadiet, norming, har gruppen utvecklat en vi-känsla. Gruppmedlemmarna har 
nu accepterat varandras olikheter och värderar gruppen. Relationen i gruppen har nu 
fördjupats. De har kommit fram till vilken roll varje medlem har i gruppen och accepterar 
de normer som framkommit. Gruppen löser de konflikter som uppstår på vägen och siktar 
in sig på målet genom ett fungerande samarbete (Nilsson, 1993, s. 77). I det fjärde och sista 
stadiet, performing, blir både rollerna och normerna i gruppen synliga och funktionella 
(Thornberg, 2013, s. 48). Gruppen har nu nått sitt tak i utvecklingen och kan antingen välja 
att stanna kvar i detta stadie eller om omgivningen kräver förändring (Nilsson, 1993, s. 77).  
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4. Teoretiskt perspektiv 

4.1 Den sociokulturella teorin 

  
Vi har valt att rikta in oss på den sociokulturella teorin i denna studie då vi anser att den 
kan kopplas till vårt studieområde.  Inom den sociokulturella teorin har kommunikation en 
central roll (Nilholm, 2016 s. 55). Kommunikation eller snarare bristen på kommunikation 
är många gånger anledningen till att konflikter mellan människor uppstår. När vi sedan ska 
hantera konflikterna har kommunikationen en betydelsefull roll. 
  
Lev Vygotskijs tankar om kommunikation är det som ligger till grund för den 
sociokulturella teorin. Inom denna teori menar man att kunskap både skapas och 
upprätthålls genom interaktioner mellan människor. Som vi nämnde tidigare har 
kommunikation en stor betydelse inom den sociokulturella teorin. Både kommunikation 
och interaktion ses som betydelsefulla länkar för lärandet (Williams, 2001, s. 39). Genom 
att kommunicera blir individen delaktig i färdigheter och kunskaper. När barnen hör andra 
tala i olika sammanhang får de kunskap om hur de på bästa sätt kan urskilja sådant som för 
dem är intressant och värdefullt i en situation (Säljö, 2000, s. 37). En grundtanke inom den 
sociokulturella teorin är att människor lär av varandra, den som är mer kunnig i en 
situation, eller ett ämne, finns där för att hjälpa och stötta den som är mindre kunnig. 
Barnets lärande är till stor del en kollektiv process och lärandet sker utifrån ett samspel 
mellan människor i exempel förskolan eller skolan. Pedagogens uppgift är här att göra 
samspelet och lärandet möjligt (Williams, 2001, s. 40–42) 
  
Ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är redskap. Till skillnad från andra 
varelser är människan en redskapsanvändare och en redskapsutvecklare. Genom den 
sociokulturella utvecklingen skapar människan hjälpmedel som används i det vardagliga 
livet (Säljö, 2011, s. 162). Människors utveckling och socialisering präglas till stor del av 
att behärska de redskap som redan är utvecklade inom det kontext som barnet lever i eller 
tar del av (Nilholm, 2016 s. 59). Det finns två typer av redskap, de fysiska och de 
psykologiska. De fysiska är sådant som människan har tillverkat. Medan de psykologiska 
är sådant som människan använder för att kommunicera och tänka. Inom denna finns bland 
annat det viktiga redskapen, språket (Säljö, 2011, s. 162). Språket är något som existerar 
mellan människor och det finns där redan när människan föds. Men under vår livstid 
utvecklar vi och fyller språket med våra erfarenheter. Det är inom språket som människan 
utvecklar och formulerar sina kunskaper och de insikter som hon eller han fått. Det är även 
genom språket som individen kommunicerar sina erfarenheter till människor som finns 
runt omkring dem i det vardagliga livet (Säljö, 2013, s. 42–44 & 81). 
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4.2 Centrala begrepp  
 
De begrepp vi har använt oss av i denna studie är framförallt konflikt, konflikthantering 
och kommunikation. Utifrån den tidigare forskningen förstår vi begreppen konflikt utifrån 
hur Falden och Dahlkwist beskriver det. Falden (2010) menar att konflikt ofta kopplas ihop 
med våld, men att för många handlar det om skillnader i värden, sak-eller personfrågor och 
intressen (2010, s. 53). Dahlkwist (2012) menar vidare att det uppkommer många onödiga 
konflikter mellan människor på grund av brist i kommunikation (2012, s. 129). Alla 
konflikter går att hantera men det kan inte alla lösas. Hur man definierar konflikt som 
begrepp påverkar hur man hanterar det som uppstår beskriver Hakvoort (2012, s. 33). 
Enligt Dogan (2016) är det viktigt att man kollar på konfliktens ursprung för att få en 
effektiv konflikthantering. Hanteras inte en konflikt på rätt sätt kan det få negativa 
konsekvenser (2016, s. 201). Vi delar författarnas definition av begreppen konflikt och 
konflikthantering.  Vi anser att det är viktigt att man som pedagog ser konflikter som en 
möjlighet till utveckling och lärande. För att konflikter ska ha en positiv påverkan är det 
enligt oss viktigt att pedagogen kollar på vad som orsakat konflikten och bearbetar den 
utifrån barnens upplevelser av händelsen. 
 
Kommunikation är enligt oss det mest framträdande i konflikthantering. Vi har valt att utgå 
från den sociokulturella teorins definition av kommunikation. Genom den tidigare 
forskningen kan vi tydligt se att kommunikation har en viktig roll i hanteringen av 
konflikter. Brist på kommunikation kan förhindra barns lärande och utveckling. Säljö 
(2000) menar att genom kommunikation blir individen delaktig i färdigheter och kunskap 
(2000, s. 37).  Vi anser att pedagogen har en betydande roll i hanterandet av konflikter. Det 
är pedagogen som har det främsta ansvaret för att barn ska få kunskap om hur man hanterar 
konflikter. Vissa barn har inte språket eller förmågan att ta tag i situationen utan en 
pedagogs hjälp. Vi anser att kommunikation är det viktigaste verktyget pedagogen har i 
arbetet med barn. Oavsett om barnet använder sig av kroppsspråk, exempelvis nickningar 
och pekningar eller muntligt språk är det viktigt att pedagogen finns där och stöttar barnet i 
hanteringen av konflikten. Detta för att undvika missförstånd. 
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5. Metod 

5.1 Urval 

  
Vi har valt att intervjua tre pedagoger som arbetar i förskolan. De vi har intervjuat är två 
verksamma förskollärare och en barnskötare. Dessa tre pedagoger arbetar inom den privata 
förskolan, inom samma kommun. En av förskollärarna är även verksam förskolechef. 
Anledningen till att vi valt att intervju både förskollärare och barnskötare är för att de alla 
dagligen vistas med barnen i verksamheten. De har alla samma ansvar när det kommer till 
att hantera och förebygga konflikter mellan barn i förskolan. Emma fick genom personliga 
kontakter tag på två förskollärare och en barnskötare.  
  
Den första förskolläraren vi intervjuade har arbetat i förskolan och skola i sammanlagt 19 
år och är även utbildad lärare i F-3 samt specialpedagog. För tillfället arbetar denna 
förskollärare med de äldre barnen. Anledning till att vi valde att intervjua denna 
förskollärare är för att hon har många års erfarenhet kring arbetet med konflikter och 
konflikthantering både i förskolan och skolan. Att arbeta med konflikthantering är även 
något denna förskollärare brinner för. Eftersom den första förskolläraren vi intervjuade 
arbetade med de äldre barnen ville vi gärna genomföra en intervju med en förskollärare 
som arbetar med de yngre barnen. Vi fick då kontakt med den andra förskolläraren. Hon 
har varit verksam i 30 år och arbetar för tillfället med de yngsta barnen på förskolan. Den 
här förskolläraren är förskolechef och arbetar samtidigt i barngruppen på samma förskola 
hon är chef.  
 
Den tredje och sista intervjun som genomfördes var den med barnskötaren. Vi ville 
intervjua en barnskötare för att få ytterligare ett perspektiv och synsätt på konflikter och 
konflikthantering i förskolan från någon som inte är en utbildad lärare. Denna barnskötare 
har varit verksam i förskolan i 7 år och gick barn och fritidsprogrammet på gymnasiet. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

5.2.1 Samtalsintervju 

  
Vi valde att använda oss av kvalitativ intervjuundersökning i vår studie. Genom den 
kvalitativa intervjun kunde vi föra ett öppet samtal med pedagogerna kring ämnet. Vi hade 
förbestämda frågor, men beroende på svaret vi fick kunde vi ställa följdfrågor till dem.  
 
Anledningen till att vi valde denna metod var för att vi ansåg att det skulle ge oss bäst 
resultat. Vår studie handlar om hur pedagoger ser på konflikter och konflikthantering i 
förskolan. För att få fram vilken syn pedagogerna har på ämnet fanns det ingen metod som 
skulle kunna ge oss samma resultat. Genom att intervjua pedagoger som arbetar i förskolan 
kan vi tydligt få fram deras synsätt på konflikthanteringen. Vilket vi inte hade kunnat se 
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om vi använt oss av en annan metod, exempelvis enkätstudie. Genom den kvalitativa 
intervjun fick vi inte endast svar på de frågor vi hade ställt, utan även exempel från deras 
egna erfarenheter. Detta gav oss en tydligare bild av hur de ser på konflikter och 
konflikthantering. 

5.3 Procedur  

 
I studien genomförde vi tre individuella intervjuer med pedagoger i förskolan. Innan 
intervjun fick varje pedagog skickat till sig ett introduktionsbrev (se bilaga 1) via mail. I 
brevet fanns information om hur intervjun skulle gå till, vad den kommer att användas till 
samt de etiska ställningstagandena som vi utgår från i genomförandet av intervjuerna. I 
brevet fanns även intervjufrågorna (se i bilaga 2). När vi frågade om pedagogerna ville 
ställa upp för att bli intervjuade gav vi dem möjligheten att få intervjufrågorna i förväg. Vi 
ansåg att oavsett om de fick frågorna innan eller inte skulle det inte påverka studiens 
resultat.  
 
När vi intervjuade gjorde vi ljudupptagningar genom att använda oss av en mobiltelefon. 
Anledningen till att vi valde att spela in ljudet av intervjuerna var för att vi i efterhand 
skulle kunna transkribera, analysera och bearbeta det som sades under intervjutillfället. För 
att genom det få ut så mycket information som möjligt till studiens resultat.  
 
Intervjun med den första förskolläraren tog 50 minuter och genomfördes hemma hos 
intervjupersonen. Den tredje intervjun med barnskötaren tog cirka 10 minuter och även den 
genomfördes hemma hos intervjupersonen. Dessa två intervjuer genomfördes av Emma. 
Båda intervjupersonerna valde att vi skulle komma hem till dem. Detta för att de inte fanns 
någonstans på förskolan där vi hade kunnat sitta ostört. Intervjun med den andra 
förskolläraren genomfördes av Frida och tog 40 minuter. Denna intervju genomfördes på 
förskollärarens arbetsplats på den hemvist som hon arbetar. Eftersom förskolan hade stängt 
för dagen fanns det inga andra i lokalerna och vi kunde i lugn och ro intervjua.  

5.3.1 Etiska ställningstaganden  

  
Vi har i vår empiriska studie valt att använda oss av ljudinspelning när vi gör våra 
kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi har valt att använda oss av ljudinspelning är 
för att vi vill känna att vi är närvarande under samtalet och kan fokusera på vilka frågor 
och eventuella följdfrågor vi vill ställa. Det är därför viktigt att vi i vår studie använder oss 
av Vetenskapliga rådets forskningsetiska principer. Vi måste med den ta hänsyn till en del 
krav som vi har att följa under vårt forskningsarbete. Individskyddskravet är det 
grundläggande kravet som sedan kan delas in i fyra huvudkrav. Vi har utifrån de etiska 
ställningstagandena skrivit ett informationsbrev som fanns med i det mail vi skickade ut till 
de pedagoger vi ville intervjua till studien. Vi valde att skicka ut brevet för att de ska veta 
vilka rättigheter de har när de ställer upp på att bli intervjuade. Det var viktigt för oss att 
pedagogerna kände sig trygga och veta vad vi ville få ut av intervjuerna. Innan intervjun 
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började berättade vi ännu en gång om de forsknings etiska ställningstagandena. Vi har valt 
att använda oss av fiktiva namn i resultatet, detta för att intervjupersonerna ska behålla sin 
anonymitet. 
 
Det första huvudkravet är informationskravet som ska informera de som medverkar i en 
studie om vad syftet är med studien. Det ska framgå för dem att det är frivilligt att 
medverka och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Det ska även framgå hur 
informationen kommer att användas. Det andra kravet som är samtyckeskravet där man 
måste klargöra för de deltagande att de har rätt att bestämma över sin medverkan själva. 
Man måste få deras samtycke. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att 
vi som genomför studien kommer och ska förvara deltagarnas personuppgifter och deras 
anonymitet. Det handlar om sekretess. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta 
innebär att all information som vi samlat endast får användas till studiens syfte. Vi får inte 
heller delge den information som vi samlat på oss under tiden vi forskat till någon obehörig 
(Vetenskapsrådet, 2011, s. 7,9,12,14). 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

 
Efter att de tre intervjuerna var genomförda delade vi upp transkriberingarna. Emma 
transkriberade den intervjun som Frida genomförde. Frida transkriberade de två intervjuer 
som Emma höll i. Vi valde att transkribera varandras intervjuer för att vi ansåg att det var 
lättare att inte lyssna på sig själv. Vi kände att om vi hade transkriberat de intervjuer vi 
själva höll i skulle det bli för mycket fokus på att man lyssnade på sig själv. 
Transkriberingen genomfördes på så sätt att vi lyssnade på intervjun samtidigt som vi 
skrev ned exakt det som intervjupersonerna sa, med undantag för det vi kände inte skulle 
vara till användning för oss i denna studie. Det kunde exempelvis vara att pedagogerna 
använde sig av ljud och kroppsspråk när de berättade. När vi sedan transkriberade blev det 
otydligt vad pedagogen menade och därför valde vi att inte ha med det i studiens resultat. 
Efter transkriberingen kategoriserade vi svaren utifrån våra tre frågeställningar. 
Anledningen till att vi kategoriserade svaren var för att göra det tydligt för oss själva vilka 
svar vi fick på de olika frågeställningarna. Genom denna metod blev det tydligt att vi fick 
fram det resultat vi kände att vi var ute efter.  

5.5 Arbetsfördelning 

  
Vi valde att dela upp arbetet på så sätt att vi skrev inledning, bakgrund, diskussion, metod 
och resultat tillsammans. Vi genomförde även två av intervjuerna tillsammans men det var 
en av oss som höll i varsin och Emma höll en intervju själv. Frida transkriberade de 
intervjuer Emma höll i och Emma transkriberade den intervjun Frida höll i. Eftersom 
Emma höll i två intervjuer skrev Frida mer av texten. Vi delade upp sökning av litteratur 
och tidigare forskning, men innan vi valde vad som skulle vara med i studien tittade vi 
båda igenom det. Emma skrev delen om konfliktpyramid, medling, kompissamtal, hur 
påverkas verksamheten av konflikter, urval och etiska ställningstaganden. Frida skrev 
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delarna om konflikt och konflikthantering, KTH: känsla-tanke-handling, Dramaövningar 
för att hantera konflikter, pedagogens roll i konflikthantering, datainsamling, teoretiskt 
perspektiv och arbetsfördelning. 

5.6 Metoddiskussion 

 
Vi anser att vi har uppfyllt det syfte och de frågeställningar vi hade i denna studie om 
konflikthantering mellan barnen i förskolans verksamhet. Det syftet och frågeställningarna 
vi utgått från när vi undersökt och intervjuat kring konflikter och konflikthantering mellan 
barnen i förskolan. Frågeställningarna kommer tydligt fram i resultatet och 
intervjufrågorna har en tydlig koppling till dem.  
 
I urvalet till denna studie valde vi att intervjua två förskollärare och en barnskötare. Alla de 
tre pedagogerna arbetar inom den privata förskolan. Den främsta anledningen varför vi 
valde att intervjua dessa pedagoger var för de har lång erfarenhet att arbeta inom förskolan. 
Den långa erfarenheten av konfliktarbete mellan barnen i förskolan ansåg vi skulle vara bra 
för vår studies resultat. För att få en mer validitet i vårt resultat hade vi bland annat kunna 
valt att intervjua fler pedagoger i förskolan, både fler förskollärare och barnskötare. Vi 
hade kunnat intervjua pedagoger från både kommunala och privata förskolor för att genom 
det se om det fanns några skillnader i arbetet med konflikthantering. Vi hade även kunnat 
intervjua pedagoger från olika kommuner för att få ett djupare resultat. Nu i efterhand 
anser vi att det hade gynnat vår studie om vi hade genomfört flera intervjuer. Vi hade även 
kunnat komplettera vår datainsamling med observationer. Genom att genomföra 
observationer på de förskolor där vi intervjuat pedagogerna hade vi kunnat se om de 
arbetar på det sätt som de presenterat för oss i intervjun. 
 
Som vi nämnde tidigare utgår de intervjufrågor som vi valt att ställa till intervjupersonerna 
från våra frågeställningar. Vi anser att vi genom frågorna har fått ut ett bra resultat men att 
vi kunnat lägga till frågor. När vi lyssnade igenom de ljudupptagningar som gjordes under 
intervjun kunde vi i transkriberingen höra att vi skulle ha varit mer tydliga med en del av 
frågorna. Vi hade bland annat kunnat ställa fler följdfrågor och be intervjupersonerna att 
tydliggöra med ord vad de menade. Under transkriberingen märkte vi att pedagogerna 
kunde sluta mitt i en mening och säga “ni förstår vad jag menar” eller gör gester och ljud 
för något de förklarade. Detta var inget vi tänkte på under intervjun men hade vi gjort det 
hade vi kunnat be dem säga om det. Hos pedagogerna framkom kommunikationens 
betydelse ett flertal gånger under intervjun. Vi hade inga specifika intervjufrågor om 
kommunikation men nu i efterhand anser vi att vi borde ha haft det, då det är en av de 
viktigaste aspekterna inom konflikthantering. Kommunikation är även en central del av 
den sociokulturella teorin som vi valde att använda oss av i studien. 
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6. Resultat 
  
Syftet med denna studie är att få en bredare förståelse för vad pedagogen har för roll när 
det kommer till konflikthantering samt hur konflikter i förskolan påverkar barn och 
pedagoger i verksamheten. Här nedan kommer vi att redogöra för vår insamlade data som 
är en sammanställning av de tre intervjuer vi genomfört. De tre intervjuerna består av en 
förskollärare som arbetat i förskolan i 30 år. En förskollärare som även är utbildad lärare i 
skolan yngre år och specialpedagog som varit verksam i 19 år. Samt en barnskötare som 
arbetat i 7 år. 
  
Vi kommer i resultatet att utgå från våra tre frågeställningar som vi har i denna studie. 

• Hur ser pedagogen på sin roll i hantering av konflikter i förskolan? 
• Hur anser pedagogerna att verksamheten och de som befinner sig i den påverkas av 

konflikter? 
• Hur menar pedagoger att de hanterar och förebygger konflikter? 

6.1 Pedagogernas syn på konflikthantering i förskolan  

 
”Om man kollar på förskoleverksamheten då är en konflikt att två personer är oense och 
inte riktigt når varandra, de har liksom två olika ståndpunkter som måste mötas” – Stina 
  
Vi började med att fråga intervjupersonerna vad en konflikt är för dem. Förskolläraren Lisa 
menar att en konflikt är ett icke accepterande av att en person är som den är eller tycker 
som den tycker. Det är två eller fler personer som tycker olika eller har olika upplevelser. 
Konflikt är något väldigt stort och kan vara något så litet som att en person vänder ryggen 
till i irritation. Förskolläraren Stina håller med Lisa om att konflikter handlar om att två 
eller fler personer tycker olika och har olika upplevelser. Det finns fysiska konflikter och 
mentala men hon menar på att det är de verbala som förekommer mest i förskolan mellan 
barnen. Barnskötaren Ellen menar att en konflikt för henne många gånger handlar om att 
två barn vill ha samma sak eller göra något först. Det är småsaker som kan bli till större 
konflikter. 
 
Stina som arbetar med de yngre barnen som är 1–3 år berättar att konflikterna handlar 
väldigt mycket om att barnen blir förnärmade eller kränkta om någon kommer och tar 
deras saker. Det kan vara till exempel att ett barn håller i någonting som barnet verkligen 
vill ha och sen kommer det något annat barn och tar det från dem och det kan skapa en 
konflikt mellan barnen i den situationen. Barnet kan bli ledsen, ropa högt eller försöka ta 
tillbaka saken den hade.  
  
Även Lisa menar att konflikter många gånger uppstår när barnen i förskolan vill ha samma 
saker, man vill inte dela med sig av det man har. Hon säger att konflikter i förskolans 
vardag många gånger uppstår kring en vuxen, eller om en vuxen. Det kan vara att flera 
barn vill ha tillgång till den vuxne, barnen hamnar i konflikter över vem som ska sitta i knä 



 

23 
 

eller vem som ska hålla i handen. Viktigt i dessa konflikter är att man som pedagog tar tag 
i dem direkt. Missförstånd är även det en vanlig orsak till de vardagliga konflikterna som 
uppstår i förskolan menar Lisa. 
  
Stina anser att konflikterna som uppstår inomhus handlar om rutinsituationerna för de 
yngre barnen. Det är när barnen är på väg att ta av sig kläderna eller är på väg in till 
blöjbyte. Det är när det blir för många barn på samma ställe. De får inte utrymme och 
platsen de behöver. Det är något som är väldigt vanligt och förekommer ofta i 
verksamheten där Stina arbetar. Hon berättar att de i hennes arbetslag försöker dela upp 
gruppen för att det ska bli färre barn som går in samtidigt. 
  
Stina menar även att man som pedagog är närmare barnen inomhus och kan då avvärja och 
förebygga konflikter. Hon anser att när man är utomhus kommer man från barnen i längre 
perioder. Man kan missa mycket utomhus då man inte ser allt. Med de yngsta barnen sker 
färre konflikter utomhus menar Stina. Det finns fler spadar, fler hinkar och bilar som 
barnen tycker om. Inomhus finns det till exempel bara två dockor, en väska och då uppstår 
en konflikt. Det kräver också mer av barnen med att ha tålamod och ta hänsyn inomhus. 
  
Ellen menar att konflikter uppstår när barnen inte är överens. Hon ger ett exempel från sin 
förskola där barnen ofta hamnar i konflikter i deras hemvrå, Det kan handla om att ett eller 
flera barn bestämmer vad de andra barnen i leken ska ha för roller. Ellen kan inte se att det 
är någon större skillnad mellan konflikter som uppstår inomhus och utomhus. Men hon 
menar att det är lättare för pedagogerna att se de konflikter som sker inomhus. 
  
Lisa som arbetar med de äldsta barnen på förskolan kan inte se att konflikter uppstår oftare 
på ett speciellt ställe i förskolan hon arbetar, men hon menar att konflikter ofta uppstår 
mellan barnen när det är trångt. Det kan vara att det är trångt i hallen, många barn ska klä 
av eller på sig och utrymmet är litet. Vissa barn vill och behöver eget utrymme när de 
exempelvis klär av sig medan andra tar mer plats. Även pedagogernas irritation ökar under 
dessa tillfällen, för att man blir stressad. Då är det lätt att stämningen blir mer negativ och 
fler konflikter uppstår. Det viktiga i dessa situationer är att man som pedagog har en attityd 
som säger att det här kommer att gå. Vanligt är också att det uppstår konflikter när det är 
trångt i samlingen och då kan det handla mycket om ägande, du sitter på min plats, bredvid 
min kompis eller liknande. Konflikter uppstår även om barnen är ensamma för länge i ett 
rum utan en vuxen. De konflikter eller diskussioner som uppstår då hinner gå längre än de 
skulle behöva om en vuxen fanns där. 
  
Lisa ser att det är en skillnad på konflikter inomhus och utomhus. Hon delar Stinas synsätt 
att det är lättare att missa de konflikter som sker utomhus. Hon menar att det är lättare att 
man missar de mindre subtila konflikterna när man är utomhus. Det kan vara sådant som 
att något barn går därifrån eller säger något till något annat barn. I den verksamhet hon 
arbetar tränas det på att barnen ska komma och säga till om det händer något, men det är 
det inte alla barn som gör. När man som pedagog missar konflikter är det svårare att sedan 
lösa det som skett för man har inte sett hela processen. Lisa menar att inomhus kan man gå 
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förbi och se att det är något som sker mellan barnen, att en konflikt håller på att uppstå. 
Man kan sedan hålla koll på situationen, vilket gör att man då vet var konflikten började, 
vilken grund den har och om man som pedagog behöver gå in och hjälpa barnen att hantera 
den. Men utomhus kan det vara att barnet kommer långt efter och säger ”han knuffade 
mig” vilket gör att det blir svårare. Man har helt enkelt bättre koll inomhus menar Lisa. 

6.1.1 Sammanfattning 
 
Intervjuerna visar på att pedagogernas syn på konflikter är att två eller flera personer som 
tycker olika. Vanliga konflikter i förskolan handlar om materiella ting, det kan vara att 
flera barn vill ha samma leksak. Pedagogerna delar synsätt kring att det är lättare att se 
konflikter inomhus. Konflikter i förskolan uppstår ofta när det är trångt visar resultatet. När 
det är trångt ökar irritationen och stressnivån hos pedagogerna. 

6.2 Hur ser pedagogen på sin roll i hantering av konflikter i förskolan? 

 
”Tvingar man fram ett förlåt hos barnet finns det längre ingen mening med att säga det. 
Det blir ju varken roligt för den som måste säga förlåt eller för den som tar emot förlåtet” 
- Lisa 
 
I hanterandet av konflikter menar Lisa att det är viktigt att man lyfter allt i konflikten. Att 
varje barn som är inblandad får berätta sin sida av vad som skett och att man ger dem den 
tid som de behöver. Det är även viktigt att barnen lyssnar på varandra och att pedagogen 
finns där och medlar mellan dem. Pedagogen kan fråga ”hörde du vad kompisen sa nu?”. 
Genom att lyssna på varandra kan de få upp ögonen samt få en ökad förståelse för vad som 
hände i situationen och förstå vad den andra menade. Man ska aldrig lämna en situation om 
det inte känns bra för alla inblandade. 
  
När man som pedagog hanterar konflikter mellan barn är det viktigt att man känner vilka 
olika sätt barnen har för att hantera konflikter menar Lisa. Vissa barn vill inte hantera 
konflikterna, de tycker att det är jobbigt medan andra barn kommer fram till den vuxne 
direkt och berättar vad som hänt. Lisa menar även att man måste acceptera om ett barn inte 
vill säga förlåt på en gång, vissa barn behöver tid för att bearbeta konflikten. Det viktiga är 
att man gör barnen medvetna på konflikten men att man sedan kan återkomma till den vid 
ett senare tillfälle, man kan till och med fråga dagen efter hur det känns då. Att inte tvinga 
barnen till något gör att konflikter inte blir lika läskiga för dem. De känner att de har rätten 
att känna sina känslor. Det handlar om att pedagogen har en respekt för individen. Lisa 
menar att arbetar man för att konflikter ska vara okej och att man ska få känna som man 
känner blir det en väldigt bra grupp. 
  
Att ha en konflikthanteringsstrategi anser Lisa som viktigt. Det innebär för henne att hon 
blir tryggare. Hon menar att eftersom hon har en strategi behöver hon inte tvivla på vad 
hon ska göra när konflikterna uppstår. Sedan kanske strategin inte alltid fungerar men det 
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är något som stärker henne samt gör henne tryggare och säker in sin yrkesroll. Den 
strategin hon har utgår från sådant hon lärt sig och läst i de utbildningar hon gått. Hon 
säger bland annat att om hon inte skulle ha sin utbildning skulle hon inte kunna förstå de 
olika skedena i konflikten eller se vilka olika stadier som barnen ligger på och genom det 
förstå de missförstånd som sker mellan barnen. Men själva utförandet av strategin är något 
hon har lärt sig genom arbetet och diskussioner med kollegor. 
 
Stina beskriver att i den verksamheten hon arbetar är det vanligt att barnen hamnar i 
konflikt med sig själv. Det kan till exempel vara att de vill att byxorna ska vara över 
stövlarna eller att en speciell tröja ska vara först. Det är viktigt för småbarn att ha ordning 
och struktur. När vi som pedagoger inte förstår det och när vi inte ger barnet den tiden 
uppstår det en konflikt som barnet måste hantera för sig själv med pedagogens hjälp. Det är 
viktigt att se barnet, ge tid och kanske ibland backa tillbaka. Ibland kan det handla om att 
man hjälper ett barn som är i sin självständighetssträvan och vill själv, då kan det bli att vi 
som pedagoger glömmer bort att vänta in. Då blir det som att pedagogen har varit orsaken 
till konflikten. Därför är det viktigt att man som pedagog backar och tittar vad det är som 
sker, till exempel i en hallsituation. 
  
Stina berättar att hela arbetslaget utgår från samma tänk när det handlar om att låta tiden 
finnas och att finnas där för barnet om de behöver tröstas. Det är viktigt att försöka lyssna 
på båda barnens versioner. Det kan vara svårt med de små barnen då de inte har språket 
men att det är viktigt att man inte lämnar barnet ensam i det. Man ska också som pedagog 
uppmärksamma vad som har hänt. Det handlar ofta om att finnas där och trösta barnen då 
de uppstå frustration, de blir förnärmade och det blir för mycket känslor på en gång som de 
inte kan hantera. Som pedagog måste man vara i det med barnet och bekräfta att det är okej 
att känna olika känslor. Det är okej att vara arg och det är okej att känna sig ledsen. Stina 
arbetar för att man ska komma fram till en försoning mellan barnen genom att prata om 
känslor som barnet känner men också om de känslor som kanske det andra barnet har. 
Stina använder ordet förlåt väldigt försiktigt också. De barn som börjar få språket kan 
slänga ur sig ett förlåt men att det inte får något värde i sig menar Stina. I 
konflikthanteringen är det viktigt att man som pedagog tar upp och utgår från barnets 
handlingar, att man tydligt skiljer mellan det barnet har gjort och den barnet är som person. 
  
I hanterandet av konflikter arbetar Ellen med att barnen ska få lösa mycket av konflikterna 
själva beroende på vad det är för konflikt och vad det handlar om. Genom att barnen löser 
konflikter själva lär de sig kommunicera. Hon säger även att hon inte alltid vet hur eller 
varför konflikten uppstod, vem som började eller vem som gjorde vad. Är det bättre att 
barnen får försöka lösa det själva och att hon finns där som en medlare. Medling är den 
konfliktstrategi Ellen menar att hon använder sig av i hanteringen av konflikter mellan 
barn. När hon går in som medlare kan hon gå in i situationen och lyssna på vad alla barnen 
säger och alla får berätta sin version av vad som hänt. Hon tar även upp att det i läroplanen 
står att barnen redan i förskolan ska få utveckla sina tankar och åsikter. För att de ska 
kunna utvecklas inom detta är det viktigt att de får ta ansvar. 
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Vi gav intervjupersonerna ett citat från läroplanen från förskolan och frågade dem hur de 
arbetar för att förverkliga det. Citatet vi läste upp var “förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin förmåga att hantera konflikter”. Stina poängterar att det framförallt 
synliggörs i arbetet med normer och värden och ges uttryck i likabehandlingsarbetet. Det är 
viktigt att arbeta förebyggande och främjande då konflikter är en stor del av vardagen i 
förskolan. Att arbeta med att barnen ska ta hänsyn, att vänta, att de ska respektera varandra 
samt att vara öppen för varandras olikheter är ett stort arbete som pågår hela tiden. 
  
Ett sätt som Lisa använder sig av för att göra barnen delaktiga i konflikthantering är att hon 
tar upp problem som finns i gruppen i samlingar, samt att hon ofta har gruppdiskussioner 
med barnen där de bland annat pratar om hur man är mot varandra och hur man kan göra i 
olika situationer. Hon arbetar även med att ge barnen olika fraser som de kan använda sig 
av när de hamnar i en situation. Det blir något för barnen att utgå från men som de sedan 
kan bygga vidare på. Fraserna är inte något de behöver använda sig av men det blir som ett 
stöd när de ska hantera konflikter. Det stärker barnen och ger dem en grund som de är 
trygga i.  Det Ellen gör för att förverkliga läroplansmålet är att hon arbetar mycket med 
kommunikationen. Att barnen får lära sig att kommunicera och lösa saker själva, men om 
det inte fungerar går hon in i situationen och hjälper till. 
  
I vilken situation som Lisa går in i en konflikt beror på hur väl hon känner barnen och hur 
länge hon har arbetat i gruppen. Hon menar att i början när hon är ny i barngruppen kliver 
hon tidigt in i de konflikter som uppstår mellan barnen. Desto längre Lisa arbetat i gruppen 
desto längre väntar hon med att gå in i barnens konflikter och låter dem försöka hantera det 
själva. Hon säger att i början måste hon lära känna barnen och deras sätt att vara i 
konflikter sedan när hon fått dessa kunskaper kan hon stå en bit ifrån och gå in endast om 
det behövs. Lisa brukar fråga barnen om det går bra när hon ser att en konflikt pågår. 
Oftast säger de att det går bra eller att, nej vi behöver hjälp. Innan man går in i en konflikt 
är det viktigt att man ser på barnets kroppsspråk menar hon. Kroppsspråket säger mycket 
och det är viktigt att man tar det på allvar. I konflikter är det pedagogen som ska vara 
grunden, ge råd och vägledning. Den ska inte ta någons sida om det inte är uppenbart vem 
som gjort vad, ibland måste man sätta tydliga gränser mot barnet man sett gjort fel. Men 
annars ska pedagogen vara en medlare i barnens konflikter menar Lisa. 
  
Stina menar även att det beror på vilka barn det är och hur väl man känner dem när man 
ska gå in i konflikten. Det finns de barn som kan resonera och ventilera när det uppstår 
konflikter som både kan ge och ta. De kan förhandla på ett sätt som gör att de går halva 
vägen var. Hon menar att med de barnen går man som pedagog in och lyssnar på barnen 
för att se att det sker på ett rättvist och schyst sätt för att det inte ska bli att ett barn ger sig 
för att det handlar om ett maktspel. Det handlar främst om 5–6 åringar som har den 
förmågan. När man i dessa situationer hör att barnen börjar lägga fram förslag och lyssnar 
på varandra vet man att processen är igång för konflikthantering, då behöver man som 
pedagog inte lägga sig i menar Stina. Man kan ha en avvaktande hållning hos de äldre 
barnen. 
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Stina berättar att om det handlar om fysiska konflikter är man snabbt där. Det fysiska 
konflikterna går oftast väldigt fort bland de små barnen. Det kan till exempel handla om de 
allra minsta barnen som fortfarande har en stor känslighet i munnen, dom blir 
känslomässigt engagerade och biter, bara för att det är i munnen det känns mest. Det 
behöver inte betyda att det är av elakhet utan det kan handla om ren impuls hos barnet. Det 
är också svårt att förebygga en sådan situation. 
  
Stina anser att det är viktigt som pedagog att finnas där för barnen i konflikter. Det kan 
handla om att hjälpa dom att bygga en bro som Stina uttrycker sig. Bygga en bro till 
försoning och att hjälpa dem att synliggöra vad som egentligen hände. Det kan man göra 
genom att lyssna på de inblandades historia. Med de äldre barnen finns det mycket 
frustration och då kan de lätt bli låsta. Stina berättar att hon brukar visa på samma konflikt 
utifrån sig själv. Till exempel att hon inleder med, ”Tänk om en fröken gjorde såhär mot 
dig. Jag undrar hur det skulle kännas’’. Hon menar att barnen får upp ögonen om de får se 
det från en annan synvinkel. Men att det är viktigt att inte värdera för mycket och inte 
döma något barn. Berätta att det inte var okej att barnet gjorde det för då känns det såhär. 
Prata om hur barnet känner sig och hur barnet tror att den andra personen känner sig. 
Försök sedan att stanna i det och se hur barnet reagerar. 
  
Ellen menar att man ofta märker på ljudnivån om man som pedagog behöver gå in i 
barnens konflikter. Man ser och märker när man ska gå in. Hon säger även att om 
konflikten går över till att bli fysisk går hon in i den. Om man själv inte ser konflikten kan 
det vara, ett annat barn, utanför konflikten, som kommer och berättar. Att konflikten 
påverkar gruppen, att de också märker att något är fel. Som pedagog har man en stor roll i 
konflikter. Det är vi som ska lära dem att kunna hantera det men ansvaret ligger ändå hos 
oss, att det blir löst. Det är vi som ger dem verktygen menar Ellen. 

6.2.1 Sammanfattning 

 
Alla de tre pedagogerna beskriver i studien vikten av kommunikation i konflikthantering. 
Man pratar med barnen om vad som hänt och försöker lösa tillsammans. Pedagogerna har 
ett avvaktande förhållningssätt när de hanterar konflikter mellan barn. De arbetar för att 
hjälpa barnen att lösa konflikterna på egen hand. De två förskollärarna berättar att de 
använder ordet förlåt försiktigt.  
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6.3 Hur anser pedagogerna att verksamheten och de som befinner sig i den påverkas 
av konflikter? 

 
”Om det är konflikter hela, hela tiden. Stora saker som pågår då tror jag inte att det är 
positivt, det blir som en ond cirkel. Man tycker inte om och man har liksom stora starka 
känslor. Det tror inte jag är positivt men det kan övergå till något positivt om man 
hanterar konflikterna på rätt sätt” - Stina 
 
Att konflikter skulle vara något som påverkar barngruppen positivt är något som 
förskolläraren Lisa ställer sig bakom. Hon menar att det absolut kan vara positivt om man 
reder ut dem tillsammans. Genom konflikter lär barnen känna varandra och de utvecklas 
tillsammans. Barnen får även kunskaper kring etik och moral. Barnen lär sig mycket om 
sig själva, hur de fungerar i konflikter. Denna kunskap är viktig att barnen får med sig när 
de börjar i skolan. Det är även viktigt att de vet hur de fungerar, hur de lär sig för det är 
något att de kommer ha nytta av längre fram när de kommer till skolan. Konflikter i 
förskolan påverkar verksamheten mycket menar Lisa. Hon ger ett exempel, om det finns 
två barn i gruppen som ofta hamnar i konflikter med varandra måste pedagogen gå in och 
visa dem hur de på bästa sätt ska hantera det och hjälpa dem. Gör pedagogen inte det 
kommer konflikten att påverka hela barngruppen. Irritation sprider sig ofta fort och 
grupper kan bildas där barnen inte vill vara med varandra. 
 
Stina anser att konflikter påverkar verksamheten både positivt och negativt beroende på 
vad det är för konflikter och hur man hanterar dem. Om det till exempel är konflikter som 
kommer upp som blir väldigt intensiva och som vi kan åskådliggöra för barnen sker det en 
utveckling framåt.  Man kan sedan ta upp dessa konflikter vid ett senare tillfälle och prata 
om till exempel varandras olikheter om det är det som konflikten handlade om. Ta upp vad 
de olika parterna gjorde och tyckte när konflikten inträffade. Det är viktigt att man som 
pedagog vågar ta konflikter med barnen. Man kan be barnet berätta om konflikten. 
Pedagogen kan man ta upp och prata om konflikten på ett positivt sätt men samtidigt visa 
på att det är något allvarligt som inträffat. Att man resonerar tillsammans med barnet om 
hur man ska komma vidare och hur detta ska hanteras. Det kan lätt uppstå en ond cirkel om 
det sker konflikt efter konflikt hela tiden. Det kan bli att man går i någon slags revir och 
konflikt och man känner att man inte tycker om något, man känner hat och man känner 
starka känslor. Då blir det ingen positiv påverkan på verksamheten. Stina menar också på 
att det kan medföra att vi dömer för fort. Att man går in med sin egna känsla och då är det 
viktigt att man som pedagog backar. 
  
Stina beskriver också att det finns konflikter mellan barn som är allvarligare än andra.  Om 
det förekommer extrema fall, som Stina uttrycker sig, lyfter hon samspelet med 
föräldrarna. Hon menar att det är viktigt att samverka med föräldrarna till det barnet det 
handlar om. Till exempel kan man fråga hur barnet beter sig hemma, om det är lika på 
förskolan eller om det är skillnad. Man kan fråga föräldrarna om det är okej att visa bilder 
på vad konsekvensen kan bli om någon blir skadad på grund av ett speciellt beteende hos 
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barnet. Att försöka komma fram till hur man ska handskas med detta och komma vidare, 
tillsammans med föräldrarna är viktigt menar Stina. 
  
Men om man kollar på hela verksamheten tror Stina att konflikter medför något positivt. 
Det kan vara jobbigt att vara i det och jobbigt som pedagog att hantera konflikterna och 
behöva kämpa sig igenom den. Det tar också mycket tid från det andra arbetet att brottas 
med konflikter. Men eftersom det dagligen uppstår konflikter är det viktigt att man hela 
tiden arbetar med det. Det behöver inte vara en nackdel att ha olika synsätt då man 
konfronteras med varandras synsätt. Bara gruppen har klart för sig vart man vill och hur 
alla ska må när konflikten eller konflikterna är utagerade. Stina tar ännu en gång upp hur 
viktigt det är att man inte lämnar konflikten. Då kan det lätt bli att det lagras på och blir 
fler och fler. Tillslut blir det en stor del av gruppens varande. 

6.3.1 Sammanfattning 

Studien visar att pedagoger anser att förskolans verksamhet både kan påverkas positivt och 
negativ av konflikter beroende på hur pedagogen väljer att hantera dem. Konflikter hjälper 
barnen att utvecklas både individuellt och i grupp enligt pedagogerna. För att konflikter ska 
ha en positiv påverkan måste man hantera alla konflikter som uppkommer och hantera dem 
tillsammans i gruppen menar pedagogerna. 

6.4 Hur menar pedagoger att de hanterar och förebygger konflikter? 

 
”När mitt arbetslag ska förebygga konflikterna tycker vi att barnen ska prata med 
varandra. Kommunikationen är mycket viktig, jag tror att barnen kan lära sig mycket och 
komma långt på det” -Ellen 
  
För att förebygga konflikter mellan barnen på förskolan arbetar Lisa mycket med 
samarbete tillsammans med barnen. Hur man ska acceptera andra för vem den är eller hur 
den är. Etiska sagor och teater är något Lisa använder sig av för att visa på konflikter. 
Även humorn är ett bra verktyg för det förebyggande arbetet. Ser man barn som börjar 
hamna i en konflikt kan man som pedagog med hjälp av humorn avvärja den och istället få 
barnen att skratta. 
  
För att göra barnen delaktiga i konflikthanteringen planerar Lisa mycket tillsammans med 
dem om hur de ska ha det i gruppen. Att man tillsammans, både pedagoger och barn, pratar 
om det. Men att prata om eller skriva regler om att ”vi inte ska” ser Lisa som en fälla. 
Säger barnen “vi ska inte slåss” säger man istället “men det gör ju inte ni”. Det handla om 
att man har en tydlig förväntan på att barnen är, eller inte är, på ett visst sätt. Att man pratar 
om hur man ska ha det istället för hur man inte ska ha det. När en konflikt sedan uppstår 
kan man gå tillbaka till då man pratade om hur man skulle ha det, “kommer du ihåg när vi 
satt där och bestämde att vi ska vara snälla mot varandra, du var ju med och bestämde det”. 
Man måste sedan ta upp det flera gånger så det blir barnen tillsammans som bestämmer 
och inte den vuxne. 
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På den förskola som barnskötaren Ellen är verksam arbetar de mycket med 
samarbetsövningar tillsammans med barnen. Pedagogerna delar ofta upp barngruppen i 
mindre grupper och inom dessa grupper få barnen sedan öva på att kommunicera och 
lyssna på varandra, menar Ellen. 
  
Hur vi är mot varandra är det som ligger till grund i arbetet med att förebygga konflikter 
menar Stina. Att hela tiden arbeta med likabehandlingsplanen, hur man respekterar 
varandra, normer och värden. Att hela tiden arbeta med det och ha det synsättet är det som 
banar vägen hela tiden. Stina menar att det är bra att väva in arbetet med detta i de 
temaarbeten man har i verksamheten. Hon ger exempel från sin barngrupp där de arbetar 
med babblarna, som har olika egenskaper och står för olika saker. Det kan man lyfta fram i 
arbetet med de yngre barnen. 
  
Lisa menar att det är viktigt att man hela tiden arbetar med förebyggandet av konflikter. 
Ser man att det är en konflikt som pågår i gruppen kan man spela upp en teater om det. 
Men det kan vara svårt, framför allt med de äldre barnen, att till exempel spela upp en 
dockteater när barnen är mitt i konflikten. Då kan man bearbeta det vid ett senare tillfälle. I 
grupper med de äldre barnen kan konflikterna bli verbala. Exempelvis säger barn ofta “du 
får inte komma på mitt kalas” när de hamnar i konflikt med andra barn. Att då ta detta och 
använda det i en teater är ofta uppskattat av barnen. Det kan vara att man spelar upp en 
teater om tankar kring inbjudan. Teatern behöver inte ske samma dag som konflikten. 
Sådant som återkommer i gruppen kan man ta upp som dilemman för barnen. Handdockor 
och fingerdockor är bra hjälpmedel att använda. 
 
För att göra barn delaktiga i konflikthanteringen är det bra om barnen får vara med och 
hjälpa till att hitta lösningar menar Stina. Att man tar sig tiden att reflektera och sätta sig 
ner, prata och ventilera över situationer som uppstår. Verkligen lyssna på det som barnet 
säger. Vi behöver lyfta att det är okej att vara ledsen arg och frustrerad. För ingen av oss är 
alltid glad.  

6.4.1 Sammanfattning 
 
När vi i denna studie intervjuade pedagogerna fick vi fram att det är viktigt att 
pedagogerna gör barnen delaktiga i arbetet med konflikter för att kunna förebygga dem. 
Att barnen får vara med och hitta lösningar. Pedagogerna använder sig av olika metoder 
och hjälpmedel vid konflikthantering exempelvis etiska sagor, ge barnen fraser, utveckla 
kommunikationen, temaarbeten och teater. 
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7. Diskussion 
 
Vi kommer i detta avsnitt ha med resultatdiskussion, yrkesrelevans och vidare forskning. 
Reslutatdiskussionen utgår från den analys vi gjort i resultatet av intervjuerna. Vi kommer 
att diskutera resultatet utifrån litteraturen, tidigare forskning, egna åsikter och den 
teoretiska utgångspunkten. 

7.1 Resultatdiskussion  

 
I studiens resultat framkommer det att de tre pedagogerna vi intervjuat delar liknande 
synsätt på vad en konflikt är. De menar att konflikt är något som sker mellan två eller flera 
personer som tycker olika eller har olika upplevelser av en situation. Det kan exempelvis 
handla om att två barn vill ha samma sak eller göra något först. 
 
De två förskollärarna delar även samma tankar kring vilka miljöer som konflikterna 
uppstår mest. De menar att konflikter många gånger uppstår när det är trångt i förskolans 
miljöer. Barnen känner sig trängda, det kan exempelvis vara i hallen när det är många barn 
som samtidigt ska klä på eller av sig. Pedagogerna ser skillnader på de konflikter som 
uppstår inomhus och utomhus. De konflikter som sker utomhus är svårare att upptäcka 
menar de. När konflikter uppstår inomhus kan man som pedagog lättare se dem. 
Pedagogerna är närmare barnen, de kan gå förbi och se att en konflikt är på väg att uppstå. 
Vilket gör att det blir lättare att gå in och avvärja det som sker mellan barnen.  
 
Vi kan tydligt se den sociokulturella teorins tanke kring kommunikation i vårt resultat. När 
vi under intervjun samtalat med de tre pedagogerna återkommer kommunikationen ett 
flertal gånger. Vi anser att kommunikationen många gånger är det som ligger till grund för 
allt arbete kring konflikthantering i förskolan. Det handlar om att barnen ska prata och 
lyssna på varandra för att komma fram till lösningar. Barnskötaren Ellen menar att 
kommunikationen är viktig, kunskaper om hur man kommunicerar är något som barnen 
kommer långt med. Inom den sociokulturella teorin ser man kommunikation och 
interaktion som betydelsefullt för lärandet (Williams, 2001, s. 39). Att kommunicera gör 
individen delaktig i både färdigheter och kunskaper (Säljö, 2000, s. 37). Förskolläraren 
Lisa menar att de flesta vardagliga konflikterna handlar om missförstånd. Detta tar även 
Dahlqwist (2012) upp där han menar att det är brister i kommunikationen som orsakar 
dessa konflikter. De kan handla om missuppfattningar mellan barnen där de olika parterna 
inte förstår varandra (Dahlkwist, 2012, s. 131).  
 
Vi delar pedagogernas tanke kring att det är svårare att se de konflikter som sker utomhus 
på förskolan. När man är ute med barnen hamnar de längre ifrån oss pedagoger och det är 
svårare att se de mindre konflikter som sker mellan barnen. Att man inte alltid ser barnens 
konflikter gör att det blir svårt att avgöra om det sker fler konflikter utomhus eller 
inomhus. Men den åsikt som de två förskollärarna delar är att konflikter många gånger 
uppstår när miljön är trång. Exempel på miljöer där konflikter uppstår på grund av trängsel 
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är förskolan hall, skötrum och samlingar. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det 
antagligen sker mindre konflikter utomhus eftersom barnen har en större yta att röra sig på. 
Att konflikter uppstår mer när det är trånga miljöer är något vi har reflekterat över. Vi har 
sett att om förskolan exempelvis har samlingar på en liten yta blir det irritationer mellan 
barnen.  
 
Konflikter i förskolan påverkar gruppen mycket, men påverkan kan både vara positiv och 
negativ. Hur den påverkas har mycket att göra med hur man som pedagog väljer att hantera 
de konflikter som uppstår. Det vi kan se i resultatet är att det är viktigt att man hanterar 
konflikterna i ett tidigt skede.  Gör man inte det kan dessa konflikter utvecklas och bli 
större än de tidigare var. Vilket i sin tur leder till att gruppen påverkas negativt. 
Pedagogerna anser att konflikter i slutändan är mycket positivt för gruppen. Genom 
konflikter får barnen kunskap kring etik och moral och de lär känna varandra, sig själva 
och får en chans att tillsammans utvecklas vidare i gruppen. Nilsson (1993) menar att det 
är gynnsamt att ha konflikter i grupper och att de inte bör undvikas (Nilsson, 1993, s. 128).  
 
Även om det är jobbigt att vara i konflikter anser vi att det har en positiv påverkan på 
verksamheten. Hanteras konflikterna på ett sådant sätt av pedagogerna att barnen får 
kommunicera med varandra om det som skett blir relationerna i gruppen stärkta. För att få 
denna positiva inverkan på gruppen krävs det att inga konflikter undviks. De konflikter 
som man inte hanterar kommer inte att försvinna utan de finns kvar och påverkar gruppen 
och de som befinner sig i den på ett negativt sätt.  
 
Förskolläraren Lisa uttrycker sig med att säga att konflikter påverkar gruppen positivt om 
man tillsammans med barnen reder ut dem. Barn som hamnar i konflikter med varandra lär 
känna varandra och på så sätt utvecklas man tillsammans. Hon får stöd från Broadhead 
(2009) som menar på att de konflikter som uppstår i många fall gör att relationerna mellan 
barnen utvecklas (Broadhead, 2009, s. 107–108). Thornberg (2012) menar att konflikter 
formar och utvecklar en social kompetens hos barnen (2012, s. 220). 
 
Som vi nämnt har hanteringen av konflikter en stor betydelse för om konflikterna har en 
positiv eller negativ påverkan på verksamheten. I denna studie har vi tagit upp en rad olika 
metoder som kan användas i hanteringen av konflikter som uppstår mellan barnen i 
förskolan. Vi kunde i resultatet se att ingen av pedagogerna hade en uttalad strategi för sin 
konflikthantering. Men de har mycket kunskap kring ämnet och hämtar inspiration från en 
rad olika konflikthanteringsstrategier i sitt arbete med barnen i förskolan. 
 
Vi har bland annat skrivit om dramaövningar som en metod. I resultatet kan man tydligt 
avläsa att dramaövningar används för att hantera konflikter. Bland annat kan vi se att 
pedagogerna använder sig av teater. Är det en konflikt som pågår i barngruppen, eller som 
ofta återkommer, kan man spela upp situationen genom teater. På detta sätt väcker man nya 
tankar hos barnen. Rasmusson och Erberth (2016) skriver om hur barnen genom att se 
pedagogerna spela upp konflikter i teaterform kan lära sig att hantera konflikter på egen 
hand (Rasmusson & Erberth, 2016, s. 28). Andra dramaövningar som pedagogerna vi 
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intervjuat använder sig av är etiska sagor och dockteater. Vi har en mycket positiv syn på 
användandet av drama som ett redskap i arbetet konflikthantering i förskolan. Vi har i vår 
utbildning fått kunskaper om olika metoder man kan använda sig av i arbetet med drama 
för att hantera konflikter mellan barnen. Det som nämnts i litteraturen och resultatet anser 
även vi att barnen genom dramaövningar kan få ökad förståelse och kunskap inom området 
konflikthantering. Även gruppen gynnas av detta arbete. 
 
Efter att ha analyserat svaren vi fick under intervjuerna kunde vi dock se att pedagogerna 
på ett eller annat sätt använder sig av medling när de hanterar konflikter som uppstår 
mellan barnen i förskolan. Pedagogerna menar att det är viktigt att man som pedagog går in 
som medlare i barnens konflikter, lyssnar på vad alla barnen säger och ser till att alla får 
berätta sin version. Stina poängterar att det är viktigt att man som pedagog frågar om 
barnens känslor. Vi har även läst litteratur om medling. Lind (2001) tar upp vikten av att 
diskutera och att man som medlare för en dialog mellan de som befinner sig i konflikten. 
Genom det får barnen återberätta vad det är som skett. Att prata om barnens känslor är en 
viktig del av konflikthanteringsprocessen (Lind, 2001, s. 16). Syftet med medlingen är att 
barnen ska få möjlighet att utveckla sina förmågor inom problemlösning för att minska 
konflikter (Kolfjord, 2009, s.125). Medling är en konflikthanteringsmetod som vi anser 
vara viktig. Det är viktigt att ta sig tiden att höra båda parternas tankar och upplevelser för 
att få en bredare förståelse kring vad som ligger bakom konflikten. Det är, tänker vi, av 
stor betydelse om det till exempel har uppkommit en konflikt som man som pedagog inte 
har sett.  
 
Något som tagits upp av pedagogerna är användandet och betydelsen av förlåt när barn 
hamnar i konflikter med varandra. Förlåt är något man ska använda sig av försiktigt. Det är 
viktigt att vuxna inte tvingar barnen att säga förlåt till varandra om de inte vill. Tvingas ett 
förlåt fram kan det tappa sin betydelse. Öhman (2003) stödjer denna tanke kring 
användandet av förlåt då hon bland annat skriver att det finns barn som säger förlåt och 
därefter snart hamnar i en ny konflikt och säger förlåt igen. Detta gör att förlåt tappar sitt 
värde. Medan de barn som tycker att det är jobbigt att säga förlåt, men blir tvingade till det, 
kan hamna i ytterligare en konflikt på grund av det (Öhman, 2003, s. 239). Vi står bakom 
både Öhman och pedagogernas tankar kring användandet av förlåt. Vi ser det som ett lätt 
misstag att tvinga fram ett förlåt av barnen. Genom att inte lägga ett värde bakom förlåt 
blir det bara ett ord som barnen lär sig att använda för att snabbt kunna ta sig ur en 
konfliktsituation med andra anser vi.  

7.2 Yrkesrelevans 

  
Vi anser att denna studie kommer att ha en stor betydelse för blivande förskollärare. 
Konflikter och konflikthantering är en naturlig del av vardagen på förskolan och det är 
därför viktigt att ha kunskaper inom området. Studien har givit oss en bredare förståelse 
inom området som vi kände att vi tidigare inte hade, men behövde. Genom denna studie får 
pedagoger både teoretiska och praktiska kunskaper om konflikter och konflikthantering i 
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förskolans verksamhet. Vi har i studien fått kunskaper om konflikthanteringsstrategier, 
bland annat medling, kompissamtal och dramaövningar. Samt kunskaper om 
kommunikation och dess betydelse inom arbetet med att hantera konflikter som uppstår 
mellan barnen. Vi anser att dessa kunskaper gynnar verksamma pedagoger i förskolan. Det 
är bra att ha en medvetenhet om vilka olika konflikthanteringsstrategier som finns och som 
man kan använda sig av i det vardagliga arbetet i förskolan. Det är trots allt oundvikligt att 
hamna i konflikter.  

 
7.3 Vidare forskning  

 
Efter att ha genomfört denna studie har vi fått en ökad förståelse och kunskap om ämnet. 
Vårt intresse har ökat och vi skulle gärna fortsätta undersöka konflikthantering i förskolan. 
Om vi hade undersökt ämnet vidare hade vi gärna genomfört intervjuer med barn för att 
genom dem få perspektiv på de konflikter de hamnar i. Vidare forskning kring ämnet kan 
vara att studera de konflikter som uppstår mellan barn och pedagog samt mellan 
pedagogerna på förskolan. 
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Bilaga 1: Informationsbrev  

 
Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att få en bredare förståelse för vad pedagogen har för 
roll när det kommer till konflikthantering samt hur konflikter i förskolan påverkar barn och 
pedagoger i verksamheten. 
 
Frågeställningar 
 

• Vad har pedagogen för roll i hantering av konflikter i förskolan.  
• Hur påverkas verksamheten och de som befinner sig i den av konflikter.   
• Hur kan pedagoger gå tillväga för att förebygga konflikter. 

 
Denna intervju är frivillig och informationen som ges av de medverkande kommer inte att 
användas för något annat syfte än för vår studie. Intervjun kommer endast att användas till 
Emma Hedblom och Frida Limani Palmqvists examensarbete. Det är frivilligt att svara på 
frågorna och du som deltagare får avbryta din medverkan om så önskas. Intervjun har 
konfidentialitetskrav som innebär att vi inte kommer att beskriva er på ett sätt att man kan 
identifiera er i vårt arbete.  
 
Jag godkänner här med denna information:  
 
Medverkande 
 
Underskrift     Namnförtydligande  
 
___________________________   _________________________ 
 
Ort och datum 
 
___________________________ 
 
 
Undersökare 
 
Underskrift    Namnförtydligande 
 
___________________________  _________________________ 
 
 
Underskrift    Namnförtydligande 
 
___________________________  _________________________ 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  

 
Pedagogernas syn på konflikthantering i förskolan 
 

• Berätta gärna lite om din tidigare yrkeserfarenhet. Hur ser din yrkesbakgrund ut? 
• Hur många år har du varit verksam pedagog? Hur länge har du jobbat på denna 

förskola? 
• Vad är en konflikt för dig? 
• Vilka är de vanligaste vardagskonflikterna som uppstår mellan barnen i er 

verksamhet? 
• Vart anser du att konflikterna uppstår mest? 
• Anser du att det är skillnad på konflikter inomhus och utomhus? 

-I så fall på vilket sätt? 
 
Hur ser pedagogen på sin roll i hantering av konflikter i förskolan? 
 

• Hur hanterar du/ni konflikter mellan barnen på förskolan? 
• Hur har ni kommit fram till att arbeta på det sättet? 
• Vad innebär det att ha en konflikthanteringsstrategi för dig? 
• I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att hantera konflikter, hur gör du för att förverkliga detta? 
• När kliver du som pedagog in i barnens konflikter? I vilka situationer? 

-Varför just i dessa situationer?  
 

Hur anser pedagogerna att verksamheten och de som befinner sig i den påverkas av 
konflikter? 
 

• Vissa menar att konflikter kan påverka barngruppen positivt. Hur ställer du dig till 
det? 

• Hur anser du att konflikter påverkar verksamheten i stort? 
 

Hur menar pedagoger att de hanterar och förebygger konflikter? 
 

• Hur arbetar du för att förebygga konflikter mellan barnen? 
• Hur anser du att barnen ska vara delaktig i konflikthanteringen?  

 
 
 
 
 
 


