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Sammanfattning 

Vår studie bygger på barnobservationer och kvalitativa intervjuer med förskollärare. Syftet 

är att undersöka konflikter som kan uppstå i samband med de yngre barnens fria lek på 

förskolan, samt att ta reda på vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barnen 

använder sig av när konflikter uppstår mellan de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år. Vi 

har valt att studera de yngre barnen då forskning i ämnet främst finns inom skolans värld. 

Utifrån forskning har vi utgått från begreppen prosocial konflikthanteringsstrategi, enad 

konflikthanteringsstrategi, ensidig konflikthanteringsstrategi och accepterande 

konflikthanteringsstrategi i vår frågeställning om vilka konflikter som uppstår i de yngre 

barnens fria lek samt vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barn använder sig 

av. Resultatet visar att många konflikter sker dagligen i förskolan mellan de yngre barnen 

och den vanligaste förekommande konflikten var om leksaker/föremål. 

Konflikthanteringsstrategier som förskollärare och barn använde sig av varierade efter 

situation men den främst förekommande var ensidig konflikthanteringsstrategi. Slutsatsen 

av detta är att konflikter är komplexa och det finns inget rätt sätt att lösa en konflikt på. 

Konflikter följer oss genom livet och är oundvikliga vilket gör att konfliktarbetet bör 

synliggöras och lyftas redan hos de yngre barnen. Barnens möjlighet till delaktighet i sina 

egna konflikter och konflikthanteringsstrategier är ett utvecklande och lärande.  

 

Nyckelord: Konflikt, konflikthanteringsstrategi, yngre barn, förskollärare 
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1. Inledning 

”En konflikt uppstår aldrig ur ingenting och uttrycker nästan alltid något viktigt.” 

                                                                                                                   (Ellmin, 2008, s. 7) 

 

Detta citat menar vi beskriver vikten och betydelsen av att erfara konflikthantering då 

konflikter är något som ligger till grund i vårt sociala samspel och som vi alla människor 

har gemensamt. Vi menar att oavsett ålder, livsstil och förutsättningar så förekommer 

någon form av konflikt. Förskolan är en arena i dagens samhälle där barn möts redan i tidig 

ålder vilket ställer krav på dem som sociala medskapare. Leken är en stor del av barns 

vardag där social interaktion, turtagning och samspel sker, vilket kan leda till konflikter. 

Dessa konflikter ställer i sin tur krav på barnens etiska förhållningssätt, empati och deras 

hantering av dessa. Vi menar att leken är en viktig förberedelse med olika sociala koder 

och regler som påverkar samspelet och konflikter. Vi menar vidare att leken kan användas 

som ett förebyggande verktyg där olika konflikter kan bearbetas. Anledningen till att vi vill 

undersöka konflikter och konflikthantering är att vi utifrån våra egna erfarenheter och 

upplevelser inom förskolan har stött på många olika varianter av dessa. Som blivande 

förskollärare anser vi att konflikter och konflikthanteringen är en viktig del av barns 

individuella utveckling och sociala lärande. Läroplanen för förskolan skriver: 

 

                     Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och  

  jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och  

                       synliggöras i verksamheten. 

 

                  (Lpfö98, rev. 2016, s. 4) 

 

Precis som läroplanen skriver så anser vi att konflikthantering är något som är pågående 

genom hela livet och där både barn och vuxna kan mötas och lära av varandra.  

 

Ämnet konflikt och konflikthantering har för oss väckt mycket tankar kring hur 

förskollärare och barn hanterar olika konflikter. Har förskollärare några speciella 

strategier? Om och när ska förskolläraren kliva in i pågående konflikt? När ska barnen lösa 

konflikterna själva? Utifrån dessa tankar och intresse har vi valt att observera de yngre 

barnens konflikter och konflikthanteringsstrategier samt fördjupa oss i förskollärares 

konflikthantering och strategier av dessa.  

 

1.1 Arbetsfördelning 

Vi är två förskollärarstudenter som skriver detta självständiga arbete, Therece Jansson och 

Malin Andersson. Vi har tillsammans diskuterat uppsatsens struktur och innehåll i dess 

olika delar. Vi delade upp forskningsartiklarna mellan oss och genomgången av dessa. 

Därefter utförde vi en gemensam sammanställning av innehållet och kom överens om de 

teoretiska begreppen vi ville lyfta. Vid våra intervjuer så delade vi upp oss och intervjuade 

två förskollärare var, detta för att effektivisera tid och arbete. Observationerna delades 

delvis upp mellan oss, då vi ibland var i olika delar av lokalen. Både underlaget för 
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intervjufrågorna och observationsschemat sammanställde vi tillsammans innan 

utförandet.  Bearbetningen av samtliga data genomförde tillsammans för djupare analys av 

resultatet. Fördelarna med att skriva gemensamt är diskussionerna som skapas under 

arbetets gång och kompletteringen av varandras styrkor och svagheter. Nackdelar med att 

skriva tillsammans anser vi kan vara att anpassa varandras tider och mötesplatser. Detta var 

dock inget vi upplevde. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka konflikter som kan uppstå i samband 

med de yngre barnens fria lek på förskolan. Vidare syfte är att ta reda på vilka 

konflikthanteringsstrategier förskollärare och barnen använder sig av när konflikter uppstår 

mellan de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år. 

1.3 Frågeställningar  

 Vilka konflikter kan uppstå i de yngre barnens fria lek? 

 Vilka konflikthanteringsstrategier använder förskollärare och barn i konflikter som 

sker mellan barn i åldrarna 1-3 år?  

2. Bakgrund 

Ellmin lyfter att konflikter är vanligt förekommande i barns vardag då barn redan från tidig 

ålder vistas i olika sociala sammanhang i och utanför förskolan. Vidare påpekar han att 

våldet ökar i vårt samhälle men också inom skolans värld vilket avgör vikten av att 

synliggöra konflikter och att aktivt arbeta med konflikthanteringsstrategier. Begreppet 

konflikt beskriver han är svårdefinierat då varje enskild konflikt har en speciell karaktär. 

Med detta menar Ellmin att konflikter kan vara omedvetna eller medvetna samtidigt som 

konflikten kan vara mer eller mindre laddat med känslor (2008, s. 5-7 och 10). Arne 

Maltén definierar begreppet konflikt utifrån detta citat: 

 

En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollektion eller 

annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, 

grundläggande behov eller personlig stil. 

(1998, s.145). 

 

Förskolans verksamhet består av gruppsammansättningar som inte är självvalda vilket 

leder till att barngrupper mer eller mindre tvingas socialisera sig med varandra i de 

konstellationer förskollärare bestämmer (Thornberg, 2004, s. 7). Löfdahl refererar till 

Corsaro som definierar denna gruppsammansättning utifrån begreppet kamratkultur, vilket 

de beskriver som en tolkningsprocess mellan normer, värden och attityder inom 

barngruppens kultur. Inom dessa kamratkulturer skapas interaktioner och dynamiska 

förhandlingar om exempelvis statuspositioner mellan barnen (2014, s. 13). Dessa 

gruppkonstellationer kan innebära både positiva och negativa samspelstillfällen mellan 
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barnen då de utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra (Thornberg, 2004, s. 7). 

Gemensamt för Kolfjord och Arner och Tellgren är att de skriver att barn aktivt behöver få 

arbeta med att uttrycka sina känslor och åsikter i dessa gruppsammansättningar för att 

skapa en tryggare och stabilare ”vi”-känsla. Vidare påpekar författarna att vi vuxna 

behöver bli bättre på att lyssna på det som barn uttrycker då författarna menar att barn som 

blir lyssnade på, får sin röst, sina åsikter och värderingar hörda och tagna på allvar, har stor 

betydelse för hur de i sin tur tar andra på allvar och låter andras röster bli hörda (Kolfjord, 

2010 s. 33; Arner & Tellgren, 2006, s. 30-31). Arner och Tellgren hänvisar till 

barnrättskonventionen angående barns demokratiska inflytande i samhället men poängterar 

att denna text behöver reflekteras över för att kunna bli en verklighet och en del av 

verksamheten. Vidare menar författarna att innehållet i barnrättskonventionen borde ha en 

större plats i förskola och skola för att barn ska bli medvetna om denna skrivelse och på så 

sätt få sina behov av inflytande och demokrati tillgodosedda (2006, s. 30-31). Utifrån 

Arner och Tellgrens resonemang styrker även Kolfjord vikten av barns demokratiska 

delaktighet då hon skriver att konflikter sker i samspel med andra individer där 

utgångspunkten är att barn själva ska kunna medla med varandra och lösa konflikterna. 

Anledningen till att barn i största möjliga mån ska försöka lösa sina konflikter själva är för 

att barnen ska kunna gå tillbaka till den relation som fanns innan konflikten alternativt att 

barnen väljer att ta ett annat beslut om hur konflikten ska sluta (Kolfjord, 2010 s. 33; Arner 

& Tellgren, 2006, s. 30-31). Barn beskrivs som sociala medskapande agenter, vilket 

innebär att barn har makt och ansvar att påverka och förändra sin egen omgivning. Denna 

agens, barns möjlighet att påverka, skapas i sociala konstruktioner och mötet mellan 

individer (Löfdahl, 2014, s. 11-12). Johansson och Pramling Samuelsson menar istället att 

barn vill ha hjälp och stöd i att lösa konflikter då de menar att barnen finner lärare som en 

auktoritär trygghet (2007, s. 93). 

 

Läroplanen för förskolan säger: 

 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och 

hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

 

               (Lpfö98, rev. 2016, s.9). 

 

Precis som läroplanen för förskolan skriver så menar Maltén att det finns inte något rätt 

sätt att hantera en konflikt på men att det finns mer lämpliga strategier för hur konflikter 

kan hanteras (1998, s. 145-147). Choens modell kan vara till hjälp för att visuellt arbeta 

med konflikter och konflikthantering. Modellen består av fyra delar: förebygga, hantera, 

hjälpa och stoppa. Den första nivån förebygga handlar om att skapa ett positivt och 

trivsamt klimat för att undvika konfliktsituationer. Detta kan ske genom att samtala om 

känslor, värderingar och erfarenheter. Den andra nivån hantera utgår från hur personerna 

själva konstruktivt kan lösa konflikten vilket kräver kunskap och träning. När och om 

individerna inte kan hantera en konflikt själva så behövs en tredje part vilket leder oss upp 

till nivå tre som handlar om hjälp och medling. Här kan det också krävas en vuxens 
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involvering och insyn i konfliktlösningen. Den fjärde nivån stoppa handlar om att ingripa 

för att stoppa ett felaktigt beteende som blockerar möjligheten till medling. Det felaktiga 

beteendet kan vara både synliga direkta och osynliga indirekta exempelvis våldsamma 

situationer och kränkningar. Det som är gemensamt för alla nivåer är att oacceptabelt 

beteende kräver direkta åtgärder. Choen, som är grundaren av modellen menar att 

förskolan måste arbeta med nivåerna konsekvent och aktivt (Hakvoort, 2010, s 19-25). 

Detta är något som även läroplanen för förskolan beskriver: 

 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och  

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och 

därför är vuxna viktiga som förebilder. 

   

                   (Lpfö98, rev. 2016, s.4). 

 

Cohens konflikthanteringsmodell framställs på detta sätt:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figur 1: Cohens konflikthanteringmodell Hakvoort (2010). 

 

Det är viktigt att ha en dialog med barn angående känslor och värden för att skapa ett 

positivt lärandeklimat och därmed undvika och förebygga att konflikter uppstår (Öhman, 

2009, s. 26). Genom att ge barnen verktyg att hantera konflikter, både utifrån det 

förebyggande steget i Cohens modell och utifrån läroplanens citat ovan, blir stegen hjälpa 

och stoppa inte lika frekventa utan kan ses som ett stöd i konflikthanteringen.  
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3. Forskningsöversikt 
Vi kommer i detta avsnitt presentera och problematisera tidigare forskning. Forskningen 

grundar sig i konflikter, konflikthantering och konflikthanteringsstrategier, vilka vi senare 

lyfter som våra utvalda teoretiska perspektiv. Foskningsartiklarna är sammanställda utifrån 

hela texten, därav finns det inga exakta sidhänvisningar.  

 

(1) Singer, Van Hoogdalem, De Haan och Bekkemas syfte med artikeln Day care 

experience and the development of conflict strategies in Young children (2011) var att 

undersöka hur barns olika åldrar påverkar deras lärande och sätt att lösa konflikter. 

Forskarna utgick från två frågeställningar: 

 

1. Vilka specifika konfliktstrategier används i konflikter och hur blir lösningen av 

konflikten: blir barnen sams igen efter konflikten eller är det något barn som vinner 

konflikten? 

2. När griper läraren in i barns konflikt och vad använder hen för strategier för att lösa 

konflikten? 

 

De har studerat 96 stycken barn, i åldrarna 2-3 år. Forskarna använde sig av 

videoinspelning med ljudupptagning och filmade varje enskilt barn under hens fria lek för 

att ta reda på vilka konflikter som utspelade sig, hur barn respektive lärare agerade samt 

vilka strategier som användes. Videoinspelningen pågick i 30 minuter under två dagar. 

Barnen som blev filmade hade en mikrofon i fickan för att forskarna skulle kunna ta del av 

barnens konversationer med varandra under en konflikt. De avgränsade sin undersökning 

genom att studera hur barn och lärare löser konflikter utifrån två förutbestämda 

konfliktstrategier, unilateral strategi (ensidig strategi) och bilateral strategi (tvåsidig 

strategi). Den ensidiga strategin inkluderar både verbal och icke-verbal kommunikation. 

Exempel på denna strategi är om en individ visar känslor i form av aggression och verbala 

utbrott. Inom den ensidiga strategin ingår även fysiska handlingar som barn kan ta till, 

detta kan visa sig i att slåss, sparkas och/eller att barn biter andra barn. Den tvåsidiga 

strategin inkluderar ingen verbal handling utan handlar istället om att inte gå in i en 

konflikt med någon som exempelvis blir arg. För att inte gå in i en konflikt används ett 

vänligt bemötande genom att exempelvis säga snälla saker, dela med sig och/eller kramas. 

En annan avgränsning som gjorts av forskarna var att endast studera konflikter som 

uppstod mellan två barn samt studera konflikter som bestod av minst tre steg, det vill säga, 

handling-reaktion-handling-reaktion. 

 

Deras resultat visar att de flesta barnen i studien använde sig av den ensidiga strategin när 

en konflikt uppstod, en femtedel av barnen använde sig av båda strategierna och endast 4 

% använde sig av den tvåsidiga strategin. Under forskarnas studie uppstod 518 stycken 

konflikter mellan barnen och läraren grep in i en fjärdedel av dessa konflikter. I de flesta 

fall (88 %) använde sig läraren av den ensidiga strategin genom att tillrättavisa barnet och 

förbjuda ett visst beteende. Inom den ensidiga strategin inkluderades fysiska handlingar 

och dessa använde lärare i en femtedel av fallen, genom att exempelvis lyfta bort barnet 
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från konfliktsituationen. I 40 % av tillfällena då läraren ingrep i konflikter mellan barn 

användes den tvåsidiga strategin vilket innebär att läraren avleder barnet från konflikten. 

 

Forskarnas teoretiska begrepp är: daghem, konflikter mellan barn, konfliktstrategier, fysisk 

styrka, läraren regler, försoning. 

 

(2) Kerry Kazura och Rachel Flanders använde sig av två syften i sin artikel preschool 

children’s social understanding: a pilot study of Goas and strategies during conflict 

situations (2007). Det första syftet var att jämföra förskolebarns konfliktlösningar med en 

tidigare studie av Chung och Asher där äldre barns konfliktlösningar studerades. Det andra 

syftet var att undersöka förskolebarns konfliktlösningar utifrån vilka strategier de använder 

sig av. 

 

De använde sig av enskilda intervjuer med barn för att ta reda på hur barnen löste olika 

konflikter samt studera vilka strategier som användes. Intervjuerna spelades in och pågick i 

ungefär 20 minuter. Det var 25 barn mellan 3-6 år som deltog i studien. Forskarna använde 

sig av dockor för att framställa olika konflikter som varierar i grad från milda till hotfulla 

konflikter. I de enskilda intervjuerna fick barnen välja en docka som representerade de 

själva samt välja två dockor som representerade kompisar från barngruppen. Forskarna 

berättade sedan en konfliktsituation för barnet som i sin tur, med hjälp av sin docka, visade 

och förklarade hur hen skulle lösa konflikten. När barnet kommit fram till en lösning på 

konflikten får barnet sedan välja mellan fem foton som hen helst skulle vilja uppnå och 

uppleva efter en konflikt. Dessa fem foton förställde: fortsätta vara vänner, få hjälp, gå 

därifrån, hämnas eller att barnet inte var upprört. Utifrån denna metod noterade forskarna 

hur barn löste olika konflikter och vilka strategier som användes för att lösa olika 

konflikter. 

 

Resultatet visar att barn redan i tre-årsålder har logiska och bra strategier på hur de löser en 

konflikt. Barn som valde lösningen om att fortsätta vara vänner efter en konflikt tenderar 

att använda sig mer av prosociala strategier, vilket avser att gynna andra exempel genom 

att dela med sig. Barn som valde hämnd som konfliktlösning tenderar att använda sig mer 

av fientliga strategier. Barn som undvek en konflikt och hellre gick iväg tenderar att hellre 

söka hjälp av en vuxen. Forskarna skriver att denna studie är för liten för att kunna dra en 

tydlig slutsats om barns konfliktstrategier i konflikter. Däremot menar forskarna att oavsett 

kön så använde sig barnen av liknande strategier och mål för att lösa en konflikt, vilket i 

tidigare studier visat sig annorlunda. Sammanfattningsvis menar Kazura och Flanders att 

tiden i förskolan för barn är viktig då de skapar nya relationer och lär sig de sociala 

koderna, vilket kan underlätta när barn behöver lösa olika konflikter. 

 

Forskarnas teoretiska begrepp är: konfliktstrategier, förskolebarn, hypotetiska konflikter, 

dockor, prosocialt beteende. 

 

(3) Syftet med Warren Heydenberk och Roberta Heydenberk artikel more than Manners: 

conflict resolution in primary lever classroom (2007) var att studera hur barn i förskolor 
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och förstaklassare använder sig av konfliktlösning. Ytterligare ett syfte enligt forskarna var 

att ta reda på om konflikter och negativa beteenden i klassrum kan minska med hjälp av 

konfliktförebyggande program och träning. 

 

De studerade 71 stycken förskolor och förstaklassare i Philadelphia. Studien utgick från ett 

konfliktförebyggande program som pågick i sju lektioner, ca en timme per gång. 

Programmet inkluderade flera olika sätt att lösa en konflikt på där eleverna fick lära sig 

mer om sociala färdigheter och träna sig i konfliktlösning. Det första sättet att lösa en 

konflikt på var att eleverna fick kommunicera med varandra om sina egna känslor och dela 

med sig av erfarenheter från sitt liv. Syftet med detta var att träna på att använda sig av 

känslor och sätta sig in i andras perspektiv. Det andra sättet att lösa en konflikt utifrån det 

konfliktförebyggande programmet var att eleverna, i grupp, skulle skapa en figur som 

föreställde en pepparkaksgubbe. Eleverna fick sedan i uppgift att tänka ut både positiva 

och negativa beteenden/handlingar som förekommer i skolan/förskolan. De negativa 

beteenden som eleverna kom fram till kunde exempelvis vara att putta eller skrika åt 

någon. Utifrån dessa negativa beteenden skulle eleverna komma fram till positiva 

lösningar, exempelvis att ge komplimanger och vara snäll istället för att putta tillbaka. De 

positiva beteenden och lösningar som eleverna kom fram till skulle skrivas ner på 

pepparkaksgubben som sedan hängdes upp på väggen som en "kom-ihåg" skylt. Det tredje 

sättet att lösa en konflikt på utifrån det konfliktförebyggande programmet var att använda 

en konfliktlösningscirkel. Denna användes genom att låta de eleverna som är i en konflikt 

stå och hålla i cirkeln samtidigt som de turas om att kommunicera om olika strategier för 

att kunna lösa konflikten. Ingen av eleverna får lämna cirkeln först konflikten är löst. 

Forskarna har använt sig av tre olika instrument för att undersöka ovanstående syfte och 

frågeställning. Dessa tre är: 

 

- Självskattning av eleverna utifrån fem kategorier som beskriver vilket beteende de valt att 

uppvisa varje dag i skolan. 

- Frågor till lärarna som jämfört elevernas beteende före och efter programmet. Lärarna 

skulle svara på de tre största förändringarna i elevernas beteende samt de tre användbaraste 

konfliktstrategierna. 

- Intervjuer med elever i slutet av det förebyggande konfliktprogrammet då varje elev 

enskilt fick beskriva vilka konflikter som skett samt vilken konfliktstrategi de använde sig 

av. 

 

Resultatet visar att utifrån en av metoderna, där barnen/eleverna skulle dela med sig av 

sina känslor och erfarenheter från sitt liv, så visas en minskning av verbal och fysisk 

aggression. Forskarna menar att det är svårt att komma fram till ett resultat om en 

förändring utifrån de prosociala beteenden, dvs. att eleverna delar med sig och hjälper 

varandra. Detta då eleverna/barnen använde sig av dessa beteende innan studien och även 

fortsatte efter, dock med små positiva ökningar. Konfliktlösningscirkeln mottogs positivt 

av både barn, lärare och vårdnadshavare och att cirkeln inspirerade många till att skapa 

egna. Barnen skapade egna konfliktlösningscirklar som användes inomhus och utomhus på 

förskolan samt i barnens hem. 
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Utifrån intervjuerna som genomfördes angående användningen av konfliktstrategier i och 

utanför förskolan visade resultatet att 90 % av förskolebarnen använde sig rutinmässigt av 

sina konfliktlösningsfärdigheter. Frågorna till lärarna angående elevernas/barnens beteende 

före och efter programmet visade på positiva förändringar i alla kategorier. Exempel på 

kategorier där det skedde förändring var ökad användning av konfliktlösning och att 

barnen använde sig av fler verbala strategier. Lärarna såg en ökad positiv förändring då 

barnen blev mer toleranta mot varandra vilket skapade en positiv förändring i 

klassklimatet. 

 

Forskarnas teoretiska utgångspunkter är: mobbning, socialt/emotionellt lärande, verbal 

aggression, fysisk aggression, konfliktlösning, säker skola, emotionell intelligens, verbala 

strategier. 

 

(4) Syftet med Robert Thornbergs artikel The Situated Nature of Preschool Children's 

Conflict Strategies (2006) var att undersöka huruvida förskolebarns konfliktstrategier 

används och varierar i olika konfliktsituationer. 

 

Han använde sig av hypotetiska konfliktintervjuer som individuellt administrerades genom 

en serie marionettintervjuer. Deltagarna var 178 förskolebarn. Denna slags intervjumetod 

är en etablerad metod som har använts i vissa studier med förskolebarn och innebär att 

granskaren först ger ett konkret exempel av ett socialt dilemma eller en situation - att anta 

problemet - med hjälp av marionetter och kanske rekvisita. Barnet får sedan ge dilemmat 

eller situationen ett slut, antingen muntligt eller genom att agera genom en av 

marionetterna. Vidare menar han att kompetensen av konflikthantering hos barn är kopplat 

till hur kamratskap skapas och hålls vid både i mindre och i större kamratgrupper. 

Författaren menar att kompetensen avgör uppfattningen av individperspektiv, social 

förståelse, utvecklingen av moraliska färdigheter samt förmågan att anpassa egna behov 

med andras behov. Betydelsen av att utveckla och använda lämpliga strategier och 

prosociala konfliktstrategier bör inte underskattas. En permanent användning av olämpliga 

strategier kan leda till svårigheter i jämställdhetens relationer, såsom aggression, utsatthet 

och uteslutning av gruppen. Både social kompetens i allmänhet och konflikthantering kan i 

synnerhet i sociokulturella termer betraktas som självklara färdigheter. Tankar, 

kommunikation och fysiska handlingar, enligt den sociokulturella uppfattningen, ligger i 

kontext. Barnens sociala kompetens och konfliktstrategier i dessa termer är inte konstanta 

utan påverkas av sammanhanget och bör istället variera mellan olika situationer.   

 

Studiens resultat hävdar att förskolebarn sällan använder slumpmässiga konfliktstrategier, 

men kan använda dem som svar på motståndarens konfliktstrategier. Konfliktsituationerna 

påverkar val av strategier. Den vanligaste strategin var när motståndaren bara insisterade. 

Vidare visar resultaten från denna studie att komplexa strategier var vanligare när 

motståndaren gav en motivering ("jag är doktorn, för jag sa det först!") jämfört med när 

motståndaren bara insisterade eller agerade med fysisk aggression. Resultaten i studien 

visar också att aggressiva strategier var ovanliga och sällan förekommande när 

motståndarens strategier var icke-aggressiva. Detta resultat är förenligt med tidigare 
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forskningspåståenden om att fysisk aggression är ovanligt i jämlikhets konflikter mellan 

förskolebarn.  

 

Slutsatsen från resultaten i denna studie är att förskolebarnets konflikthantering förmåga 

inte verkar vara statisk och oberoende av situationen, men är beroende av motståndarens 

konfliktstrategier. Individuell variation i resultatet tyder på att även intrapsykologiska 

processer, alltså tänkandet, är viktigt då det påverkar handlingen och val av strategier i en 

konflikt. De olika sätt barn tolkar, förstår och använder situationens signaler är högt 

influerad av sin egen sociala kunskap som återkallas från deras minne. 

 

(5) Artikeln An analysis of teacher practices with toddlers during social 

Conflicts (2014) gjord av Lissy R. Gloeckler*, Jennifer M. Cassell och Amy J. Malkus 

syftade till att (1) utforska och identifiera lärarutövningar och barnresponser under 

problemlösande möjligheter med kvalitativa, beskrivande åtgärder av sociala problem och 

att (2) bestämma effektiviteten vid ingripandet av förskollärare och dess utvecklande 

effekt. 

 

Studien utgick ifrån fyra förskolor från sydöstra USA. Alla barnen observerades samtidigt i 

grupp. Sammanlagt observerades 50 barn, 27 pojkar och 23 flickor i åldern 12-36 månader. 

Kravet på förskollärarna var att de skulle vara minst två till antal samt inneha minst tre 

månaders erfarenhet av avdelningen/barnen som observerades. 

 

CLASS - Toddlar versionen är ett mått på lärar-barns interaktioner i barns klassrum. Det är 

en observation på klassrumsnivå som speglar upplevelsen av det genomsnittliga barnet i 

klassrummet. Beteenden betygsattes på en skala från 1 till 7 för nio dimensioner: positivt 

klimat, negativt klimat, lärarens känslighet, hänsyn till barnperspektiv, beteendeledning, 

underlättande av klassrummet rutin, underlättande av lärande och utveckling, kvaliteten på 

feedback, och språk modellering. Data samlades in under en dag med fyra 

observationsperioder á 20 minuter. De genomförde även lärarintervjuer med fyra lärarpar.  

 

Resultatet visar att det är viktigt för barn i tidig ålder att lära sig interagera med andra på 

socialt lämpligt sätt. En viktig aspekt i detta som de lyfter är en god kvalitet på lärare som 

kan vägleda barn och vidga deras sociala och emotionella kompetens, eftersom de lär sig 

att använda mer lämpliga och effektiva metoder för interaktion med andra. Utvecklingen 

av social-emotionell kompetens inkluderar lärande färdigheter som: förstå, uttrycka och 

reglera känslor, utveckla självkänsla, perspektiv, fatta beslut och utveckla empati och 

sociala problemlösning. Barn som förvärva dessa kritiska och sociala färdigheter är kända 

för att lyckas bättre i skolan, utveckla vänskap lättare, ha bättre relationer med vuxna, och 

känner sig mer självsäkra än dem som saknar dessa färdigheter. Författarna menar att det 

finns ett stort behov av att fokusera på förebyggande av tidiga sociala-emotionella 

svårigheter och främjande av social-emotionell kompetens snarare än senare behandling 

när det kan vara dyrare och svårare att förändra utmanande beteenden. Samtidigt finns det 

ökande bevis på att ett utmanande beteende kan börja så tidigt som småbarnsåren. Därför 

är det nödvändigt att vuxna genomför metoder för att hjälpa barn i utvecklingen av 
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självreglering och social-emotionella kunskaper/färdigheter, då krav på lämpligt beteende i 

olika sammanhang och i förskolan är ökad och mer komplex.  

 

CLASS-Toddlare intervention klassrum; Slutresultatet visade signifikanta skillnader i 

interventionen mot kontrollgrupper, med dubbelt så många jämförelser som gynnar 

interventionsgruppen. De intervention klassrum med socialt och emotionellt innehåll 

(positivt klimat, negativt klimat, lärarkänslighet och beteendeledning), uppnådde den 

största förändringen, med poäng som indikerar rörelse mot mer socialt och känslomässigt 

friska klassrum. Detta ger preliminära bevis för att lärare kan få en professionell utveckling 

i sin undervisning och göra positiva förändringar i deras samspel med småbarn. Att 

använda en kvalitativ beskrivande åtgärd för att bedöma antal och typer av sociala problem 

var användbart genom att det tydligt visade specifika metoder som lärarna använde, detta 

skedde genom t.ex. erbjuda tröst, ibland frågar frågor och ger ord. De använde sig inte av 

att ge val, diskutera alternativ, beskriva känslor, ge barn möjligheter att uttrycka sina idéer 

och känslor och coaching dem med språk under utmanande situationer. Åtgärden visade 

också att lärare är i behov av faktiska hjälpmedel i ord och uppmaningar för att ge barn 

stöd när problem uppstår. Lärarna i studien verkade vara mycket bekant och använde sig 

oftast av ord och uppmaningar som "Använd dina ord", "Var snäll", men behöver träna 

mer med uppmaningar som "Kan du berätta för Adam, jag gillar inte när du slår mig” eller 

”jag spelar med det här nu, du får vänta" som hjälper barnen att förvärva sociala 

färdigheter och lämpligt språk. 

 

Resultaten av lärarintervjuerna indikerar att alla lärare kommit överens om att socialt 

känslomässiga färdigheter, inklusive utveckling av självreglering, är lika viktigt som 

läskunnighet, och på vissa sätt mer viktig ändå. En lärare noterade "om de inte kan 

kontrollera känslor, kommer de inte kunna lära sig lära”. Intervjudata noterade också att 

varje lärarpar i båda grupperna eftersträvade ytterligare utbildning av praktiska, specifika 

strategier angående sin egen självreglering, självreglering av barn och hur man underlättar 

enkel social problemlösning med småbarn. Det mest anmärkningsvärda lärandet som 

nämnts av interventionslärare var praxis att ställa frågor om öppna frågor och ge barn val. 

 

Forskarnas teoretiska begrepp är: social problemlösning; småbarn; lärare; klassrum; 

självreglering; social-emotionell kompetens 

 

(6) Syftet med artikeln Conflict and Its Resolution in Small Groups of One- and Two-Year-

Olds Author(s) (1991) skriven av Marlene Caplan, JoEllen Vespo, Jan Pedersen och Dale 

F. Hay var att se om det förekom fler eller färre konflikter och hur dessa påverkas i grupper 

av de yngre barnen, blandade flickor och pojkar. Ytterligare syfte är att se hur leksakerna 

har betydelse av konflikter. Frågeställningarna som forskarna ställde sig var: 

1. Vilken betydelse har konflikter för de små barnen? 

2. Är de sociala eller skapade utifrån ett egenintresse av lika saker vid samma tillfälle?   

 

I denna undersökning samlades 96 stycken 1- och 2-åringar som observerades i grupper. 

Grupperna var sammansatta av antingen 2 flickor och 1 pojke, eller 2 pojkar och 1 flicka. 
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Observationsgrupperna var uppdelade i två dagar, ena dagen fanns det dubbla 

uppsättningar av leksaker tillgängliga medan den följande dag endast fanns en av varje 

leksak tillgänglig. Observationerna video filmades och pågick i ca 25 minuter per dag. 

 

Forskarna observerade närmare 373 stycken konflikter mellan de yngre barnen, med andra 

ord bestod en femtedel av deras sociala vardag av konflikter. Studien utgick från tre olika 

kategorier när en konflikt uppstod: distala handlingar, proximala handlingar och kraftfull 

handling. Den distala handlingen innebär att barnet på ett mer försiktigt sätt visar att den 

vill ha samma leksak som något annat barn. Den proximala handlingen innebär istället att 

barnet fysiskt tar det andra barnets leksak. Den kraftfulla handlingen kan innebära att ett 

barn använder sig av fysiskt våld för att nå en leksak, exempelvis genom knuffar. De 

vanligaste konflikterna var av proximal karaktär samt att färre leksaker skapade fler 

konflikter än vid dubbletter av leksaker. 

 

De konflikthanteringsstrategier som de yngre barnen använde sig av var accepterande 

strategi och prosocial strategi. Den accepterande strategin innebär att barnet inte tar strid i 

konflikten utan accepterar förlusten av leksaken medan prosociala strategi innebär att man 

möter konflikten genom att erbjuda leksaken till det andra barnet. 

 

Studien visar på att grupper där flickor var majoritet genererade dubbelt så många 

konflikter som grupper där pojkar var majoritet. Leksakernas antal visade ingen betydelse 

av konflikt antalet. Grupper med majoritet pojkar visade på mer prosocialt beteende vilket 

innebär att de delade med sig av leksakerna och turades om i leken. Resultatet visar på att 

konflikterna mellan de yngre barnen har betydelse för deras sociala interaktion och sociala 

utveckling. 

3.1 Forskningssammanställning 

De fyra första artiklarna var snarlika i syftesformuleringen, dessa med fokus på 

konfliktlösning/hantering/strategier. Artikel fem hade däremot mer fokus på pedagogerna 

och sociala åtgärder. Den sjätte artikeln fokuserade mestadels på själva konflikterna och 

dess uppkomst men noterade även några konflikthanteringsstrategier som de yngre barnen 

använde sig av. 

 

Sammanfattningsvis visar artiklarna en gemensam upplevelse av att det förekommer 

många konflikter under barnens vardag. Konflikter innefattar olika viktiga aspekter som 

egna värderingar, andras känslor, viljor och rättvisa som påverkar många andra led i 

vardagen och livet. Samtliga artiklar och författare ser vikten av att konflikter, 

konflikthantering och strategier är viktigt att förmedla, observera och lära av tillsammans 

med andra. Vidare har författarna en gemensam syn på att arbetet med konflikter måste 

vara ett aktivt arbete som inte har något riktigt slut, inte konstant. Genom att barnen får 

lösa olika dilemman exempel med hjälp av dockor krävs det att barnen utgår från sig själva 

och får väga fördelar, nackdelar och konsekvenser för att sedan komma fram till olika 
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lösningar.  

 

Vi kommer i vår egen forskning att ta med oss dessa olika konflikthanteringsstrategier 

samt vara medvetna om att alla konflikter måste utgå från sin egen situation och därmed 

finns det inte en strategi för att lösa alla konflikter. 

3.1.1 Konfliktförebyggande och konflikthanteringsstrategier  

Flera av artiklarna lyfte vikten av ett förebyggande arbete och tänk av konflikter och 

konflikthantering. Kazura och Flanders och Thornberg använder sig båda av samtal om 

konflikter och olika dilemman som skapar konfliktsituationer. Dessa visas upp med hjälp 

av dockor som får olika roller. Barnen ska därefter med dockorna lösa konflikten och leka 

fram ett slut eller ett vidare av konflikten. Dessa metoder och tillvägagångssätt har 

gemensamt att barnen själva ska kunna hantera och lösa sina konflikter utan att pedagoger 

ska bryta och störa till start, däremot ska de finnas till hands för stöd och ledning att 

komma vidare exempel (Kazura och Flanders, 2007; Thornberg, 2006). En annan form av 

konfliktförebyggande program som också lyfts är innehållande självskattningsschema och 

värdegrundsarbete där barnen är skaparna av materialet (Heydenberk och Heydenberk, 

2007).   

 

Författarna var överens om att interaktion med och mellan barnen ligger till grund för ett 

förebyggande arbete. Cohens konflikthanteringsmodell som innefattar fyra olika steg 

förebygga, hantera, hjälpa och stoppa. Det mest förebyggande steget är det som ligger till 

grund av triangeln, förebygga, och innebär att skapa ett positivt klimat i gruppen genom att 

prata om känslor och värderingar. Vidare steg innefattar mer tydliga verktyg av hur 

konflikter som uppkommer kan lösas utan att en vuxen behöver inkluderas. Stegen hjälpa 

och stoppa är när en tredje part behöver kliva in och medla eller stoppa ett felaktigt 

beteende (Hakvoort, 2010, s. 19-25). Denna modell förklaras mer ingående på sidan 7. 

 

Alla artiklar tog mer eller mindre upp konflikthanteringsstrategier som barn och 

förskollärare använder sig av. Både Thornberg, Caplan m.fl. och Kazura och Flanders 

nämner prosocial strategi som en konflikthanteringsstrategi hos barn. Den prosociala 

strategin menar Kazura och Flanders är den mest använda strategin i hanteringen av 

konflikter hos barn då denna strategi avser att gynna andra exempelvis genom att bli 

vänner igen och dela med sig istället för att göra en konflikt värre. Likaså noterade Caplan 

m.fl. att den prosociala strategin var en strategi som ofta användes av de yngre barnen. 

Thornberg menar istället att det inte finns någon specifik konflikthanteringsstrategi för hur 

barn och vuxna agerar utan att dessa strategier är situationsbundna och används beroende 

på vilken konflikt som uppstår. Vidare menar Thornberg att den prosociala strategin är en 

av många strategier som barn använder sig av i deras konflikthantering. Singer m.fl. 

använder sig av konflikhanteringsstrategin bilateral strategi (tvåsidig strategi) i sin artikel 

och denna strategi påminner om den prosociala strategin då barn undviker en konflikt 

genom ett vänligt bemötande såsom att säga snälla saker eller dela med sig av en leksak. 



  

 15     
 

Den andra konflikthanteringsstrategin som Singer m.fl. tar upp är unilateral strategi 

(ensidig strategi) som istället handlar om att barnet visar aggressionsfyllda känslor utifrån 

fysiska och/eller verbala handlingar. Kazura och Flanders såg likaså i sin studie att 

fientliga strategier i form av hämnd i en konfliktsituation förekom hos barn. Thornberg 

menar också att aggressiva strategier användes av barn som en konflikthanteringsstrategi 

men att dessa strategier var betydligt ovanligare än de prosociala strategierna (Thornberg, 

2006; Caplan m.fl. 1991; Kazura och Flanders 2007).  

 

Heydenberk och Heydenberk fokus var mer att undersöka konfliktförebyggande verktyg 

snarare än konflikthanteringsstrategier. Ett av deras verktyg kan användas som en 

konflikthanteringsstrategi och det är konfliktlösningscirkeln. Denna 

konflikthanteringsstrategi menar forskarna ska användas när en konflikt uppstår och ska 

därmed hjälpa barnen att interagera med varandra och på så sätt komma fram till en 

lösning på konflikten. Gloeckler m.fl. menar precis som Heydenberks att interaktionen är 

en strategi för konflikthantering. Vidare menar Gloeckeler m.fl. att interaktionen inte bara 

är en konflikthanteringsstrategi för barn utan även för förskollärare som kan behöva hjälpa 

barnen med att medla när en konflikt uppstår. Förskollärare måste även hjälpa barnen att 

göra interaktionen till en konflikthanteringsstrategi (Gloeckler m.fl. 2014; Heydenberk och 

Heydenberk, 2007). 

 

Kazura och Flanders såg även andra konflikthanteringsstrategier i sin undersökning som 

ingen av de andra forskarna har tagit upp rent konkret. Dessa konflikthanteringsstrategier 

är att barn lämnar och går iväg från platsen där konflikten utspelar sig och/eller att barnet 

kallar på hjälp av en vuxen när en konflikt uppstår (2007). 

4. Teoretiska perspektiv 

4.1 Konflikt 
NE skriver att begreppet konflikt kommer från det latinska ordet confliʹctus vilket innebär 

sammanstötning och/eller motsättning som kräver lösning. Konflikter av olika slag 

inträffar på olika samhällsnivåer och kan verka ansträngande för den enskilda likväl som i 

grupp.  

 

Definitionen av begreppet konflikt är svår då varje konflikt har sin egen dynamik och 

karaktär samt kan tolkas olika utifrån olika individer. Konflikter brukar förklaras som en 

kollision mellan intressen eller som oförenligt mellan värderingar, mål och liknande 

(Ellmin, 2008, s. 10). Inga konflikter uppstår utan glöd och framförallt vi i västvärlden, 

undviker att visa och ta del av våra egna och andras känslor. Detta hämmande leder till 

konflikter (Palm, 2010, s.14). 
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4.2 Strategi 
Begreppet strategi används för att beteckna olika former av planer, som 

exempel rör utveckling av en verksamhet som helhet eller delar av den. Vidare används 
begreppet som en rationell process som rymmer överlagd beräkning och analys som i sin 
tur syftar till att maximera fördela på lång sikt (wikipedia, 2017). Skolverket definierar 

istället begreppet strategi som ett handlingssätt eller en metod som elever/barn använder 
sig av i sin kommunikation med andra personer. Dessa strategier menar Skolverket kan 

vara både medvetna och omedvetna, samt mer eller mindre effektiva. Skolverket betonar 
att strategier används för att göra sig förstådd men också för att själv förstå varför andra 
barn/elever agerar och kommunicerar på olika sätt (Skolverket).  

 

4.3 Prosocial konflikthanteringsstrategi  

Prosocial konflikthanteringsstrategi innebär att ett barn och/eller en vuxen avstår från att gå 

in i en konflikt och istället väljer att använda sig av ett prosocialt beteende gentemot barnet 
som exempelvis är argt och argumenterar. Det prosociala beteendet kan exempel innebära 
att barn delar med sig, kramas och hjälper det andra barnet utan att önska sig något i 

gengäld. Inom den prosociala konflikthanteringsstrategin blir barn vänner igen efter en 
konflikt (Caplan m.fl. 1991; Kazura och Flanders, 2007) Den prosociala 

konflikthanteringsstrategin påminner om den tvåsidiga konflikthanteringsstrategin som 
Singer m.fl. använder sig av i sin artikel, dvs. att barnet avstår från en konflikt och istället 
använder sig av ett vänligt bemötande (2011).  

 

4.4 Ensidig konflikthanteringsstrategi  

Den ensidiga strategin definieras som en konflikthanteringsstrategi som inkluderar både 

verbal och icke-verbal kommunikation. Inom denna konflikthanteringsstrategi visar barnet 
sina känslor utåt i form av aggression och verbala utbrott. Barnen kan även använda sig av 
fysiska handlingar för att visa sina känslor, detta kan ses genom att barnet exempelvis 

slåss, sparkas och/eller att barn biter andra barn (Singer m.fl. 2011). Den ensidiga 
konflikthanteringsstrategin kan kopplas ihop med Kazura och Flanders fientliga strategi 
som handlade om att barnet använder sig av både fysisk och verbal handling för att hämnas 

när en konflikt uppstår (2007). 
 

4.5 Accepterande konflikhanteringsstrategi 
Begreppet accepterande konflikthanteringsstrategi används främst av de yngre barnen och 
innebär att barnet inte tar strid i konflikten utan accepterar förlusten av leksaken och/eller 
konflikten. Den används främst av de yngre barnen då de ofta saknar det verbala språket 

(Caplan m.fl. 1991) 
 

4.6 Enad konflikthanteringsstrategi   
Då inte någon av våra forskningsartiklar använde sig av en konflikthanteringsstrategi som 

tog upp medling och/eller att barnen ska respektera och lyssna på varandra, så valde vi 

därför att utgå från Szklarskis begrepp: enade konflikthanteringsstrategi, när vi analyserar 

vårt resultat.  

 

Enad konflikthantering innebär enligt Szklarski att ömsesidighet förekommer i relationen 

mellan barn och att barnen tar hänsyn till varandra utifrån den andras behov, 

ställningstaganden och personliga integritet. Vidare menar Szklarski att inom den enade 
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konflikthanteringen kan eventuella övertalningsförsök förekomma men understryker att 

fokus ska vara på att respektera och låta båda parterna tala ut om konfliktsituationen för att 

sedan komma fram till en lösning. Vidare beskriver författaren att den enade 

konflikthanteringen utgår från förhandling, medling och konsilians. Förhandling inom den 

enade konflikthanteringen innebär att barnen gemensamt och tillsammans kommer fram till 

en lösning som accepteras av de båda. Detta sker genom språkliga medel och det 

förekommer ofta kompromisser, men det viktigaste är att bådas sidor av konflikten får 

höras och respekteras. Medling inom den enade konflikthanteringen handlar om att en 

person som inte varit delaktig i konflikten går in och hjälper barnen att komma fram till en 

lösning. Konsilians handlar om att konflikten i sig inte är viktig längre utan barnen har 

insett att de gjort fel och att försonade gester kan förekomma exempel genom att säga 

förlåt (1996, s. 124-129) 

5. Metod 

I detta avsnitt kommer vårt metodval och tillvägagångssätt presenteras, även vårt sätt att 

samla in och bearbeta data. Skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ forskning samt 

de fyra forskningsetiska principerna är också något som presenteras i detta avsnitt. 

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och strukturerade observationer som metod för 

vår undersökning. Strukturerad observation innebär att iaktta individers beteende utifrån ett 

kategoriseringsschema som observatören har skapat (Bryman, 2002, s. 262). Vi har precis 

som Bryman skriver använt oss av ett observationsschema och fyllt i detta medan vi 

observerat barnens konflikter och konflikthanteringsstrategier (se bilaga 3). Fördel med 

observationer är att forskaren själv är på plats och ser vilka händelser som sker. 

Observation lämpar sig bra då fokus är på små barn som har svårt att uttrycka sig verbalt 

(Esaiasson, 2007, s. 343-344). I strukturerade observationer är det viktigt att mäta och 

studera de saker som forskaren har utformat att mäta, alltså validitet. Det är även viktigt att 

gå igenom observationsschemat och hur detta ska fyllas i om det är fler forskare som ska 

observera. Detta för att säkerställa att observatörerna gör på samma sätt och därmed får 

liknande resultat och samma reliabilitet av undersökningen (Bryman, 2002, s. 274). 

 

Observationerna genomfördes under pågående fri lek och vi som observatörer intog rollen 

fullständig observatör. Detta innebär enligt Esaiasson att de som observerar ska vara 

närvarande men ändå inte vara delaktiga i exempelvis verksamheten (2007, s. 345). 

 

Det finns två sätt att genomföra studier på, kvalitativt och kvantitativt. Kvantitativ 

undersökning beskriver han förenklat som en metod där objektiva mätningar är i fokus, 

dvs. där forskaren exempelvis vill finna ett mönster och en frekvens. Vidare skriver 

författaren att de kvalitativa undersökningarna istället handlar om att få fram en helhet 

genom att försöka sätta sig in i individers olika sätt att resonera och/eller reagera (Trost, 

1997, s. 8-16). Precis som Trost skriver så menar även Bryman att kvalitativa 

undersökningar, exempelvis intervjuer är mer inriktade mot den intervjuades ståndpunkter 
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utifrån forskarens intressen. De kvalitativa intervjuerna kan röra sig i olika riktningar under 

intervjuns gång, detta för att få mer kunskap om intervjupersonens upplevelser (Bryman, 

2002, s. 413). Vi använde oss även av kvalitativa intervjuer som metod för att kunna få 

mer kunskap om förskollärares konflikthanteringsstrategier. Detta genom att ställa frågor 

och följdfrågor för ett ännu djupare och bredare svar. Semistrukturerad intervju innebär att 

forskarna har en lista över teman som ska beröras under intervjun samtidigt som denna 

lista är flexibel och det kan tillkomma samt frångå frågor under intervjuns gång (Bryman, 

2002, s. 415). Vi har använt oss av en semistrukturerad intervju då vi i förväg hade skapat 

och delat in våra frågor och eventuella underfrågor utifrån olika teman (se bilaga 1).  

 

5.1 Urval och insamling av data 
Vi valde att genomföra två barnobservationer samt fyra intervjuer med utbildade 

förskollärare. Veckan innan genomförandet ägde rum informerades föräldrarna om vår 

tänkta barnobservation, detta genom en informationslapp som vi skickade till förskolan och 

som sedan sattes upp i hallen. Samtliga föräldrar gav sitt medgivande. Inför de kvalitativa 

intervjuerna med förskollärare skickades frågorna ut i förväg, detta för att förskollärarna 

skulle hinna gå igenom frågorna, förbereda sig och bli medvetna om vad intervjun skulle 

handla om. Vi skickade även ut en medgivandeblankett med de etiska principerna till 

förskollärarna i samband med detta.  

 

Den förskola vi genomförde våra barnobservationer samt intervjuer med förskollärare 

valde vi utifrån tidigare känningar och som var nära belägen där vi bor. På denna förskola 

genomfördes båda observationerna och barnen som observerades var 1-3 år. Det lämpar sig 

bra att observera de yngre barnen då de ofta har svårt att uttrycka sig verbalt (Esaiasson, 

2007, s. 344). Precis som Esaiasson skriver var anledningen till att vi valde att studera de 

yngre barnens konflikter och konflikthanteringsstrategier mer utmanande då det icke-

verbala kräver mer lyhördhet av både oss som observerar och av pedagoger. Vi upptäckte 

efter tid att lite forsknings fanns inom området om just denna ålder. Vi hade en tanke om 

att observera barnen i mindre grupper, ca två-tre barn per grupp, men dagen för 

observation var flertalet barn frånvarande och därför valde vi att observera hela gruppen på 

sex barn. Observationerna genomfördes av den fria leken under två timmar (en timme på 

förmiddagen och en timme på eftermiddagen) inne på avdelningen. Vi var på plats en 

stund innan observationen skulle ske, detta för att bekanta oss med både barn och 

pedagoger vilket vi ansåg skulle underlätta kommande observation. Vi försökte i 

möjligaste mån att vara ointressanta och inte deltagande i verksamheten detta för att få en 

så objektiv bild som möjligt. Under observationen delade vi upp oss i olika rum som fanns 

på avdelningen och fyllde i observationsscheman för att få en så bred bild som möjligt, inte 

missa någon händelse och underlätta vår bearbetning av data. Observationsschemat bestod 

av begrepp utifrån konflikter och konflikthanteringsstrategier som ringades in och/eller 

drogs paralleller mellan händelseförloppets gång.  

  

De enskilda intervjuerna genomfördes med fyra förskollärare då vi själva studerar till 

förskollärare. Vi valde att utföra intervjuerna först och senare göra observationerna då 
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Esaiasson beskriver just denna ordning som lämplig för att se och ta reda på om 

diskrepansens storlek mellan intervjusvaren och den faktiska handlingen (2007, s 344). Vi 

valde att dela upp intervjuerna mellan oss för att effektivisera arbetet och tiden. Vi utgick 

från det frågeformulär, som skickades ut i förväg till förskollärarna, under våra enskilda 

intervjuer, detta för att underlätta för oss själva men också för att hålla fokus och ha en röd 

tråd genom intervjun. Följdfrågor ställdes för att få en djupare förståelse, förtydliga och 

bredda svaren. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon utifrån Esaiassons 

rekommendationer, detta för att kunna gå tillbaka till materialet för att bearbeta inför 

resultat och analys men också för att ha en mer avslappnad och samtalsliknande intervju. 

Enklare stödanteckningar gjordes för att undvika obekväm tystnad samt för att tydliggöra 

det som inte diktafonen får med (Esaiasson, 2007, s. 302).  

 

5.2 Bearbetning av data  

Direkt efter avslutad observation samlade vi ihop alla observationsscheman vi fyllt i. Dessa 

sammanställdes och rangordnas genom att vi räknade ihop hur många konflikter vi såg och 

vilka konflikter som var mest förekommande hos de yngre barnen. Svaren i 

observationsschemat jämfördes även med det som förskollärarna nämnt under intervjuerna. 

Vi sammanställde och rangordnade även vilka konflikthanteringsstrategier som 

förskollärare och de yngre barnen använde sig mest respektive minst av när en konflikt 

uppstod.  

 

Efter intervjuerna genomförts lyssnade vi tillsammans igenom data ett flertal gånger för att 

sedan diskutera med varandra om vi uppfattat det som sades på liknande sätt. Vi 

transkriberade även det inspelade materialet och kompletterade sedan det inspelade 

materialet med de enkla anteckningar som skrevs ned under intervjuernas gång. Data från 

intervjuerna jämfördes med data och resultatet från observation, detta för att ta reda på 

likheter och skillnader mellan förskollärarnas muntliga svar och fysiska agerande i en 

konfliktsituation. Dessa likheter och skillnader kategoriseras i vår analys. Både utifrån 

observationerna och intervjuerna sållades orelevant material bort, likt rekommendationer, 

där den tredje möjliga metoden för bearbetning. Detta tillvägagångssätt är en fördel för 

analys och studiens struktur (Trost, 1997, s. 114). 

 

5.3 Etiska forskningsprinciper 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska principer som är viktiga för forskare 

att tänka och utgå ifrån när hen gör sin studie/undersökning. Detta för att 

undersökningsdeltagaren/uppgiftslämnaren ska kunna känna sig så trygg som möjligt i sin 

medverkan (2002, s. 5-6). Vi har i vår undersökning utgått från vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för att informera de deltagande i studien. Dessa fyra 

forskningsetiska principer är: 

 

Den första forskningsprincipen som vetenskapsrådet lyfter är informationskravet. Detta 

innebär att forskaren som genomför en undersökning/studie ska informera de 

uppgiftslämnare/deltagare om hens projekt och vilka villkor som gäller om de deltar. 
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Deltagaren ska få information om att deltagandet är frivilligt och att hen när som helst kan 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). 

Nästa forskningsprincip är samtyckeskravet som innefattar att forskaren ska få den 

deltagandes samtycke och när det gäller undersökning av minderåriga måste samtycket 

hämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8-11). Trost tillägger att det också 

är viktigt att fråga barnet själv om hen vill delta i undersökningen och inte bara få tillåtelse 

från vårdnadshavare (1997, s. 94). 

 

Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess. Deltagarna som medverkar 

ska vara konfidentiella och att ingen ska kunna identifieras på något sätt av utomstående 

och/eller sig själva (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

 

Den fjärde forskningsprincipen, nyttjandekravet, handlar om att materialet som forskaren 

fått in i undersökningar endast får användas i forskningsändamål och får därmed inte 

användas för andra syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

 

 

6. Resultat 
Här nedan presenteras vårt analyserande resultat utifrån vårt syfte och frågeställningar: 

”att undersöka konflikter som kan uppstå i samband med de yngre barnens fria lek på 

förskolan samt ta reda på vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barnen 

använder sig av när konflikter uppstår mellan de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år”.   

 

 Vilka konflikter kan uppstå i de yngre barnens fria lek? 

 Vilka konflikthanteringsstrategier använder förskollärare och barn i konflikter som 

sker mellan barn i åldrarna 1-3 år? 

 

Djupare analys presenteras i senare avsnitt.  

 

6.1 Förskollärares konflikthanteringsstrategier 

Vi frågade förskollärarna vad hantering av konflikter samt strategier för detta innebar för 

dem. Deras svar på detta hade stor variation, allt ifrån att inga konflikthanteringsstrategier 

användes till att några hade dessa aktivt återkommande i årshjul som en del av 

värdegrunden, vilket vi i analysen ställer oss frågan om det är begreppen och dess innebörd 

i sig som inte är självklart eller om handlingarna i verksamheten inte reflekteras, då vissa 

svar motsäger varandra beroende på hur frågeställningen framfördes. Som följdfråga för att 

förtydliga deras uppfattning av begreppet konflikthanteringsstrategier beskrev vi Cohens 

konflikthanteringsmodell (se sidan 7) där majoriteten av förskollärarna satte begreppet 

under första nivån, förebygga, vilket då förtydligade vår uppfattning. Några av 

förskollärarna menar även att samtala med sitt arbetslag om hur man kan hantera en 

konflikt och vilka strategier som kan behövas i konflikthanteringen underlättar då en 

konflikt uppstår men kan också användas för att förebygga och undvika att konflikter 

uppstår.   
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Gemensamt för förskollärarna är att hanteringen av konflikter innebär att man tar itu med 

en konflikt här och nu. En hantering av konflikter menar förskollärare är deras 

förhållningssätt och närvaro med barnen. Vidare berättar de att om en konflikt uppstår 

brukar en pedagog vid särskilda tillfällen gripa in. De menar att det är viktigt att bemöta 

barn i en konflikt med ett lugn och förstående. Förskolläraren beskriver att det är viktigt att 

inte bli upprörd, arg, skälla och bli hård i ton, detta för att inte tillföra mer negativ energi i 

konfliktsituationen. De menar istället att det är viktigt som pedagog att hjälpa och stötta 

barnen i kommunikationen för att få de inblandade barnen att förstå varandra. 

Förskollärare poängterar även vikten av att lägga samtalet kring det inträffade på barnens 

nivå, detta för att de ska få en närmare förståelse för vad som hänt. Ytterligare en hantering 

av konflikter är enligt förskollärarna att använda sig av avledning, detta för att få barnet att 

tänka på och leka med något annat än exempelvis den leksak som ledde till konflikt. Här 

tar förskollärarna upp ett vanligt exempel om att barnen vill gräva med en spade som redan 

är upptagen i sandlådan och att pedagogen då kan avleda och hänvisa barnet till en annan 

spade alternativt en annan leksak som kan användas i sandlådan istället. Förskollärarna 

menar att denna metod kan vara användbar för att undvika att en konflikt uppstår men kan 

också användas när en konflikt redan har uppstått. Ett annat sätt att hantera en konflikt på 

är att avlägsna föremål och/eller sära på barn då situationen annars kan urarta. Ett exempel 

på detta skulle enligt förskollärarna kunna vara om ett föremål används för att slåss med 

och/eller om barn använder sig av fysiska handlingar (bits, slåss). Dock menar de att det är 

viktigt att fånga upp situationen med de inblandade direkt efter en sådan situation för att 

samtala och hjälpa barnen att få förståelse för de andra inblandade. Förskollärarna menar 

att konflikter är något som sker hela tiden i förskolans vardag men poängterar att 

konflikterna inte ska ta över verksamheten. Sker det mycket konflikter under en period tas 

dessa upp i arbetslaget för att skapa förändring i arbetssättet och i organiseringen, ett 

exempel på en omorganisering kan vara att möblera om i verksamheten, gruppera om 

grupperna och försöker vara ännu mer delaktig som pedagog genom att skapa mer styrda 

aktiviteter.  

 

Samtliga förskollärare menar även att det är viktigt att ha strategier för att förebygga 

konflikter hos de yngre barnen. Några av förskollärarna hävdar att det är viktigt att välja att 

hantera konflikterna på ett bra sätt för att förebygga att nästa konflikt handlar om liknande 

saker. En sådan förebyggande strategi menar en av förskollärarna är vårt förhållningssätt 

om att bemöta barnet med lugn och respekt. Förhållningssättet kan på detta sätt användas 

som ett verktyg som verkar på lång sikt och att vi därmed är förebilder för barnen om hur 

konflikter kan lösas. En annan förskollärare menar att en förebyggande strategi de 

använder sig av är när de grupperar barnen i olika aktiviteter, då de är medvetna om och 

tänker vilka barn som passar mer eller mindre bra ihop och därefter anpassar lämpliga 

konstellationer av barn. Ytterligare en förebyggande strategi som förskollärarna använder 

sig av är ett pågående konfliktarbete som är återkommande varje år där värdegrunden står i 

fokus. Detta konfliktarbete innebär att förskollärare tillsammans med barn samtalar om 

olika känslor samt lägger fokus på hur man är en bra kompis. Förskollärarna beskriver 

även vikten av att använda sig av böcker, sagor och annat känt material som redan finns för 
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att tydliggöra olika konfliktsituationer för barnen. Ett exempel på detta är “Vem”- 

böckerna eller “Max”-böckerna som är enkla att dra paralleller till barnens 

vardagskonflikter.  

 

Alla förskollärare poängterar vikten att det är aldrig är för tidigt för barn att lära sig att 

hantera konflikter men att vi vuxna måste finnas där för att vägleda och ge dem verktyg i 

form av strategier och hanteringar, då de menar att vi möts, barn som vuxna, av konflikter 

genom hela livet i olika gruppkonstellationer och liknande. Vidare menar förskollärarna att 

konflikter och dess lösning är utvecklande och lärande för både barn och vuxna när barnen 

själva får vara en del av lösningen. Detta eftersom alla, oavsett ålder, kan dra lärdom av 

konfliktsituationerna och dess lösning om vad som fungerade bra respektive mindre bra.  

 

De yngre barnens möjlighet till delaktighet av konflikthanteringen råder det delade 

meningar om hos förskollärarna vi intervjuade. Förskollärarna menar att delaktigheten 

kräver en viss ålder, ett verbalt språk och språkförståelse, ett exempel de lyfte är när ett 

barn som är 12-13 månader är delaktigheten av en lösning, mer individuell, att få tröst 

medan en tvååring som har ett språk istället får vara delaktig i lösningen genom att vara 

den tröstande. Gemensamt för alla förskollärare är att konflikthanteringen är utvecklande 

och lärande för alla barn oavsett ålder. De menar också att barnen lär av hur vi vuxna 

hanterar konflikter och vikten av att vara deras förebilder om hur vi bemöter och löser 

konflikterna. Förskollärarna beskriver hur de kan dra lärdom av olika konfliktsituationer 

och reflektera över vad som var mer och/eller mindre bra i lösningen.  

 

För att jämföra resultatet av vårt empiriska data, intervju och observation, utifrån 

förskollärares konflikthanteringsstrategier med de yngre barnen såg vi att de mest 

förekommande strategierna under observationstillfället var direktiv till barnen. Andra 

konflikthanteringsstrategier som förekom var att förskollärare inte var närvarande (inte 

fanns i samma rum) och därmed inte såg konflikten som skedde alternativt ignorerade 

och/eller valde att inte ingripa i konflikten. De gånger någon förskollärare ingrep gavs 

endast direktiv som exempelvis “ge tillbaka”, “så gör man inte” och “ha inte sönder 

kompisens torn”. Något så enkelt som hur man väljer att organisera möbler i innemiljön 

kan bidra till att konflikterna synliggörs. Vi såg kontentan av detta några gånger då 

förskolläraren placerat sig på golvet mellan två stora bokhyllor och fick en mycket 

begränsad uppsikt av barngruppen.  

 

En konfliktsituation vi observerade där en förskollärare ingrep var mellan två barn, varav 

ena barnet grät, vilket också var den som fick uppmärksamheten genom tröst. Slutsatsen av 

denna konfliktsituation var att förskolläraren inte tog reda på de bakomliggande orsakerna 

av konflikten och endast gav det ledsna barnet tröst och uppmärksamhet. Vi som 

observerade såg hela händelseförloppet vilket visade att barnet som grät egentligen var den 

som inte fick sin vilja igenom och inte vann konflikten. Utifrån intervjuerna där 

förskollärarna betonade vikten av barnens delaktighet i konflikterna och samtalet kring 

händelseförloppet såg vi här hur viktigt det är som pedagog reflektera över hur man tror sig 

agera i olika situationer kontra hur man faktiskt agerar. 
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6.2 Konflikter hos de yngre barnen 

Utifrån de intervjuer vi gjort med förskollärarna definierade de gemensamt en konflikt som 

när två eller fler individer inte är överens eller inte är av samma uppfattning. De påpekade 

även att en konflikt kan vara på ett individuellt plan och gav exempel på situationer där 

barnen vill utmana sina kunskaper men inte har mod och självtillit som räcker för att anta 

utmaning. Detta beskriver vi i tidigare avsnitt där vi benämner begreppet konflikt, som en 

motsättning och/eller kollektion som kräver lösning. Förskollärarna beskrev även att en 

konflikt kan ske både i grupp och enskilt.  

 

Konflikter hos de yngre barnen beskriver två av förskollärarna genom att vuxna behöver 

finnas som stöd för att barnen ska ta ansvar, se konsekvenser, få förståelse och hitta 

lösningar av sina konflikter. De andra två förskollärarna lyfter istället att konflikter 

förväntas uppstå i de yngre barnens vardag och ofta löses mellan barnen. Vidare beskriver 

de att lära sig samspela och handskas med orättvisor ofta leder till konflikter vilket 

förskollärare upplever vara jobbigt och krävande för barnen. Synen på konflikter som 

förskollärarna har beskrivit styrker även Thornberg då han menar att 

gruppsammansättningarna i förskolan inte är självvalda, detta gör att barn tvingas 

socialisera sig med varandra vilket i sin tur kan leda till konflikter (2004).  

 

Konflikterna som vi observerade bestod mestadels mellan två barn och den vanligaste 

förekommande konflikten var om leksaker/föremål. Konflikter som triggas igång i form av 

fysiska och/eller verbala handlingar eller uteslutande förekom inte under observationen. De 

fysiska handlingarna vi såg under observationerna skedde när konflikten redan startat och 

osämjan redan var ett faktum. Detta menar de förskollärare vi intervjuat uppstår på grund 

av att det verbala språket ofta fattas hos de yngre barnen vilket gör att de istället använder 

kroppsspråket för att uttrycka sina känslor. De situationer då barnens känslor och 

frustration, i form av skrik och protester tar överhand leder ofta till fysiska handlingar då 

förskollärare främst behöver ingripa.  

 

6.2.1 Konflikter om leksaker/föremål  
Samtliga förskollärare är överens om att konflikterna hos de yngre barnen främst handlar 

om leksaker/föremål och samspelet om dessa samt om utrymme, vilket vi även noterade 

under båda våra observationer. Konflikterna om leksaker/föremål vi observerade 

resulterade ofta i fysiska handlingar, vilket kan kopplas ihop med de ensidiga 

konflikthanteringsstrategierna som vi kommer gå in djupare på när vi analyserar barnens 

konflikthanteringsstrategier. Förskolan som vi observerade hade nyligen presenterat ett 

nytt material för barnen och vi ställer oss frågan om det var materialet som var nytt och 

outforskat som skapade det starka intresset hos barnen eller om det var det egocentriska 

jaget som de yngre barnen har i centrum. Utifrån våra observationer såg vi återkommande 

gånger att ett specifikt barn hade fokus på vissa leksaker och att dessa befann sig i hens 

närhet hela tiden. Detta är ett tydligt exempel av de yngre barnens konflikter där det 

egocentriska jaget står i centrum. Exempel på detta beskrivs nedan: 
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Exempel 1: 

Barn (1) har samlat flera leksaker i en korg som hen bär med sig. Vid ett tillfälle ställer hen 

ifrån sig korgen med leksaker och gör något annat. Barn (2) börjar leka med innehållet i 

korgen varpå barn (1) noterar detta och genast går tillbaka och samlar ihop leksakerna som 

barn (2) håller i och lägger tillbaka i korgen samtidigt som hen säger till barn (2) “nej, nej, 

mina. Bara mina leksaker” och tar tillbaka korgen. 

 

Exempel 2: 

Barn (1) satt i förskollärarens knä med napp i munnen och leksak i handen, varav barn (2) 

går fram och tar napp och leksak från barn (1) och sedan går därifrån. Barn (1) reagerar i 

protest varav förskollärarens uppmärksamhet påkallas som i sin tur ger direktiv till barn (2) 

att lämna tillbaka både napp och leksak. Barn (2) väljer då att dra sig undan och ignorera 

direktiven trots att hen uppfattar dem, varav förskolläraren fortsätter med direktiv. 

Resultatet av konflikten blir att barn (2) lämnar tillbaka nappen till barn (1) men behåller 

leksaken (något som förskolläraren inte påpekar) och både barn (2) och barn (1) blir nöjda 

med kompromissen av konflikten.  

 

Exempel 3:  

Barnen hade byggt en koja som två barn lekte i. I kojan hade de leksaker som de 

tillsammans lekte med. Efter en kort stund kommer ett till barn (3) in i kojan. Barn (3) 

kryper in och tar leksakerna som barn (1) och barn (2) har. Barn (1) och barn (2) 

protesterade mot barn (3) och då ingriper förskolläraren verbalt utanför, utan att titta in i 

kojan, och frågar vad som pågår. Barn (3) säger då “tack så mycket, tack, tack” och tar 

återigen leksakerna från de andra barnen, som även denna gång protesterar mot 

fråntagandet och lämnar kojan. Barn (3) får då beröm från förskolläraren att hen var duktig 

som sa tack till de andra barnen när hon fick leksakerna hon bad om.  

 

6.2.2 Kontaktsökande - förstörande  
Vi observerade även konflikter som vi valt att kalla kontaktsökande och förstörande, som 

relativt vanligt förekommande, i vissa fall kompletterade begreppen kontaktsökande och 

förstörande varandra men förstörande förekom även som enskilda händelser. Utifrån våra 

observationer ställer vi oss frågan om förstörandet egentligen är en konflikt då vi såg vid 

flertal tillfällen att förstörandet varken fick respons eller konsekvenser utan som vi 

upplevde det var mest kontaktsökande hos den som förstörde. Vi har valt att beskriva två 

händelser som beskriver detta närmare. 

 

Exempel 1:  

Flera barn sitter i ett bygg och konstruktionsrum och bygger med klossar. Ett barn passerar 

rummet, där barnen sitter och bygger med klossarna, och demonstrativt med sina fötter 

förstör och rasar allas byggen. Barnet som förstör stannar inte upp och väntar på respons 

från de andra barnen utan går vidare till nästa rum och där hen stannar till och river ner 

teckningar som sitter upptejpade på en vägg. Barnet får förskollärarens uppmärksamhet i 

form av direktiv om att sluta göra så varav barnet svarar på förskollärarens direktiv med 
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ögonkontakt men passerar vidare utan påföljd. 

 

Exempel 2: 

Ett barn (1) satt på en stol och ett annat barn (2) kommer och puttar bort och tar dennes 

plats. När barn (1) väljer att lämna platsen till barn (2) så är konflikten över och platsen 

ointressant då båda barnen lämnar platsen och gör något annat.  

 

6.2.3 Konflikt förskollärare - barn 

Konflikter som sker mellan förskollärare och barn var under vår observation relativt 

frånvarande men vi noterade två liknande tillfällen. Dessa typer av konflikter anser vi är 

vanligt förekommande då det ingår i verksamhetens rutiner att exempelvis lämna bort 

nappen efter en viss tid och likaså med tryggande gosedjur. Vi tänker även att detta 

återkommer när barn får direktiv om att avsluta lekar för att en ny rutin ska in, exempelvis 

lunch, utgång etc. Här nedan beskrivs två exempel vi såg under observationen. 

 

Exempel 1: 

Två barn sitter och leker. Förskolläraren noterar att de har sina nappar kvar i munnen. 

Förskolläraren ber då barn (1) om att få hens napp. Efter protester från barn (1) som vill ha 

sin napp kvar ger hen ändå ifrån sig nappen. Förskolläraren föreslår sedan till barn (2) om 

att få ta hens napp. Barn (2) säger “nej” och håller i nappen varpå förskolläraren accepterar 

protesten och säger “nehä, du vill fortfarande ha kvar din napp” och barn (2) går iväg med 

sin napp kvar i munnen.  

 

Exempel 2: 

Förskolläraren tar upp ett gosedjur från golvet och är påväg att gå ut med den till hallen för 

att lägga på ett barns hylla. Barnet som äger gosedjuret ser detta och försöker påvisa både 

genom kroppsspråk och få verbala ord att hen vill stoppa förskolläraren för att få tillbaka 

gosedjuret. Förskolläraren besvarar barnets försök med att “gosedjuren ska ligga på hyllan, 

den får du när mamma eller pappa hämtar dig sen”. Barnet blir stående en längre tid under 

sin hylla och tittar efter sitt gosedjur. 

 

6.3 Barns konflikthanteringsstrategier 

Utifrån våra forskningsartiklar som tog upp olika konflikthanteringsstrategier som barn 

använder sig av valde vi att observera detta hos de yngre barnen. Några strategier var mer 

förekommande under våra observationer än andra. De flest förekommande 

konflikthanteringsstrategierna som vi observerade hos de yngre barnen var fysiska 

strategier, vilket innebar att barn puttades, kastade leksaker och sliter tag i leksaker från 

något annat barn. En annan vanlig förekommande konflikthanteringsstrategi var att barn 

använde sig av verbala handlingar, dvs. att barn sa stopp och nej när en konflikt 

uppdagades. Även accepterande strategi och lämnande av konfliktsituation var relativt 

vanligt förekommande. Den accepterande strategin innebär att barnet accepterat en förlust 

av exempelvis en leksak utan större protester. I de flesta konflikter använde barnen flera av 

dessa strategier samtidigt eller efter varandra, exempel på detta kunde vara när ett barn 
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använde sig först av den verbala strategin, när denna inte gav önskad effekt kopplades även 

ytterligare en strategi, fysisk strategi, på som förstärkning. Det var några av de 

konflikthanteringsstrategier som vi haft på observationsschemat men som inte förekom 

alternativt förekom ytterst lite under observationerna av de yngre barnen, några av dessa 

var exempelvis förlåtande, förhandling och kompromisser.  

 

7. Analys  

Vår insamlade empiri visar att förekomsten av konflikter hos de yngre barnen är stor men 

konflikterna som skedde var varierande i grad. Antalet konflikter som vi observera under 

våra två sammanslagna timmar var 28 stycken. Konflikterna som vi har tagit upp som 

exempel i resultatdelen kopplar vi här ihop med de konflikthanteringsstrategier som vi såg 

både barn och förskollärare använda sig av samt vad förskollärare uttryckte sig muntligen 

använde sig av.  

 

Under rubriken “konflikter om leksaker/föremål” exempel 1, handlar om att ett barn samlat 

leksaker i en korg. Här ser vi tydligt att barn (1) använder sig av verbal handling då hen 

bemöter barn (2) med kommentaren om att det är hens leksaker samt att även fysisk 

handling tillkommer när hen tar leksakerna som barn (2) håller i händerna. Här ser vi 

tydligt att barn (1) använder sig av den ensidiga konflikthanteringsstrategin (Singer m.fl., 

2011). Vidare strategier kan vi se hos barn (2) som istället använder sig av den 

accepterande konflikthanteringssstrategin då barn (2) väljer att inte gå in i konflikten. 

(Caplan m.fl. 1991). Förskolläraren som befanns sig i samma rum som konflikten ägde 

rum var inte uppmärksam och noterade därför inte denna konflikt. Detta var något vi såg 

under flertalet av de konflikter vi observerade. Dock nämnde förskolläraren under 

intervjun att det är svårt att notera och hålla koll på vad alla barn i barngruppen är och gör 

samtidigt, vilket blir tydligt i denna situation.  

 

Vidare under rubriken “konflikter om leksaker/föremål” exempel 2, som handlade om att 

barn (2) tog både napp och leksak från barn (1). Här observerade vi att barn (1) använde 

sig av en form av verbal handling då hen började gråta, ber även förskolläraren om hjälp då 

hen visar att barn (2) tagit nappen och leksaken. Här ser vi att barn (1) använder sig av den 

ensidiga konflikthanteringsstrategin (Singer m.fl. 2011). Barn (2) använde sig av fysiska 

handlingar, den ensidiga konflikthanteringsstrategin för att ta nappen och leksaken från 

barn (1) (Singer m.fl. 2011). Förskolläraren blir här delaktig genom att barn (1) ber om 

hjälp. Förskolläraren ger direktiv till barn (2) om att ge tillbaka nappen och leksaken varav 

barn (2) då använder sig av ett vänligt beteende för att endast lämna tillbaka nappen till 

barn (1). Detta vänliga beteende kan kopplas ihop med den prosociala 

konflikthanteringsstrategin (Caplan m.fl. 1991; Kazura och Flanders, 2007). Barn (2) 

behåller därmed leksaken och detta kan enligt oss vara en medveten strategi, muta för egen 

vinning, hos barnet då hen tar både nappen och leksaken men endast behöver lämna ifrån 

sig en sak och därmed “vinner” leksaken.  

 

Sista exemplet (nummer 3) under rubriken “konflikter om leksaker/föremål” handlar om 

barn som leker i en koja. Här ser vi tydligt att barn (3) går in och använder sig av sin 
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fysiska handling genom att förstöra och ta leksakerna i från barn (1) och barn (2) som 

använder dessa i sin lek. Barn (1) och barn (2) använder sig av verbal handling i form 

protester som leder till att förskolläraren agerar och blir delaktig i konflikten. 

Förskolläraren ger dock direktiv utanför kojan och ser därmed inte vad som sker inne i 

kojan. Barn (3) använder sig då av den prosociala konflikthanteringsstrategin genom att 

använda sig av ett vänligt beteende och säga “tack så mycket” (Caplan m.fl. 1991; Kazura 

och Flanders, 2007). Förskolläraren ger då respons i form av beröm till barn (3) och menar 

att det är bra att hen tackar när hen får leksaker av kompisar. Här anser vi att förskolläraren 

skulle ha gått ner på barnens nivå, frågat och ta del av konfliktsituationen och båda sidor 

av konflikten istället för att dra en egen slutsats. Detta menar vi säger emot intervjuerna där 

förskollärarna var väldigt överens om vikten av att gå ner på barnens nivå där de även 

skulle vara delaktiga i konflikthanteringen och därmed skapa ett lärandetillfälle. Vidare 

menar vi att förskollärarna under intervjuerna även såg sin roll som medlare och stöd som 

viktig i konflikthanteringen med de yngre barnen, vilket vi under denna observation inte 

direkt tog del av.  

 

Under rubriken kontaktsökande - förstörande exempel 1 såg vi framför allt ett barn som var 

aktivt i detta. Vi vill koppla detta beteende och strategi som barnet använder sig av med 

avsaknaden av styrda lekar eller styrda aktiviteter från förskolans verksamhet under vår 

observation. I samband med denna fria lek som sker i förskolans lokaler under vår 

observation blir ett barn, som vi ser det, okoncentrerat och uttråkad och därav anser vi att 

detta beteende sker. Som vi nämner tidigare i exemplet finns inget mål eller vinnande med 

förstörandet i sig vilket även det styrker hur vi analyserar strategin. Vi menar att detta 

exempel samt liknande konflikter som sker i förskolan kan undvikas om verksamheten 

styrs upp i form av aktiviteter och/eller annan utformning av den pedagogiska miljön. 

Ytterligare en tanke vi ställde oss var att förskolläraren i detta fall kunde ha agerat med en 

avledande metod som strategi. Detta var något som flera av förskollärarna vi intervjuade 

menade att de använde sig av som konflikthanteringsstrategi. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara att vända det negativa beteendet genom att skapa en konstruktionslek av 

förstörandet. På så vis blir konstruktionsleken inkluderande samtidigt som man reparerar, i 

detta fall, de förstörda byggena.  

 

Exempel 2 under rubriken kontaktsökande - förstörande är mer tydlig av kontaktsökande 

mellan de två barnen. Förstörandet finns där då ena barnet blir fråntagen sin stol och plats 

men då barn (1) väljer att avvika helt från platsen utan att exempel byta stol eller ta tillbaka 

stolen. Detta upplever vi inte är samma grad av förstörande som exempel 1 däremot anser 

vi att det är koden i kontaktsökandet som måste uppfattas av barnen då det kunde ha blivit 

en lek mellan dessa barn. Uppfattas inte koden av barnen så blir det ofta en uppfattning av 

ett förstörande och eventuellt leder detta till en konflikt. Förskolläraren under vår 

observation var inte närvarande under denna händelse men vi anser att om barnen hade haft 

stöd av pedagogen i kontaktsökandet kunde detta lett till ett erbjudande av aktivitet 

och/eller lek. Återigen säger intervjusvaren emot verkligheten i förskolan då de tar upp 

vikten av att vara ett stöd för barnen samt befinna sig på barnens nivå. Om kontaktsökandet 

och förstörandet inte uppmärksammas anser vi att det kan leda till ett konfliktskapande i 
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förskolans vardag. Vi anser att båda dessa exempel inte kan kopplas ihop med den 

definition av en konflikt som vi tidigare beskriver men väljer att ta med och beskriva dessa 

då vi upplever de som återkommande under våra observationer, därav benämns heller inga 

konflikthanteringsstrategier.  

 

Under rubriken konflikt förskollärare - barn exempel 1, som handlade om när 

förskolläraren ber om nappar. Vi anser här att konflikten innehåller flera konflikter, dels då 

förskolläraren startar konflikten genom att kommentera att hen vill ta napparna, därefter 

genom att barnen blir orättvist behandlade och bemötta då endast ett av barnen får sin 

protest hörd och sin vilja igenom att behålla nappen. En följd av detta uppstår då barnens 

lek avbryts, vilket vi upplever som en tredje konflikt. Förskolläraren använder sig av 

direktiv som konflikthanteringsstrategi för att få napparna från barnen. Denna kopplar vi 

ihop med den ensidiga konflikthanteringsstrategi då förskolläraren använder sig av verbal 

kommunikation samt fysisk handling genom att bara ta nappen (Singer m.fl. 2011). Barn 

(1) analyserar vi inte hinner använda någon konflikthanteringsstrategi innan nappen 

försvinner från hens mun. Däremot får barn (2) en fråga: “ska vi ta din napp också”, varav 

barn (2) erbjuds att kunna svara. Barn (1) gör ett försök till verbal handling genom protest 

av förlorad napp, lyfter vi ändå som en strategi medan barn (2) använder sig av enad 

konflikthanteringsstrategi då förhandling sker och då barn (2) svarar med ett nej och 

dessutom vinner konflikten (Szklarskis, 1996). Exempel 2 under denna rubrik är liknande 

denna konflikt men det som skiljer sig mellan dessa är förskollärarens 

konflikthanteringsstrategi som först använder sig av direktiv för att sedan gå vidare till att 

ignorera barnet som är kvar i konflikten och vill ha sitt gosedjur. Förskolläraren använder 

sig av enade konflikthanteringsstrategi där verbal kommunikation ingår (Singer, 2011). Vi 

upplever att barn (1) inte använder sig av en konflikthanteringsstrategi gentemot 

förskolläraren, dock ser vi som observerar och är lyhörda inför situationen att barnet ber 

om hjälp med blicken, men samtidigt använder sig av en form av accepterande strategi då 

detta sker under tystnad. Under en av våra intervjuer beskriver en av förskollärarna att 

begreppet för dem konflikt kan även vara inom sig själv men också mellan vuxen och barn. 

Förskolläraren säger:  

 

“Konflikter kan även uppstå mellan vuxna och barn såklart, om vuxna kräver eller 

förväntar sig saker av barnen som de inte vill eller inte är redo för”.  

 

Citatet ovan sammanfattar och beskriver att konflikter inte bara handlar om att få sin vilja 

igenom eller leksaker/föremål och utrymmen utan kan även uppstå vid missförstånd. 

Konflikthanteringsstrategin som vi under vår observation såg som mest förekommande hos 

både barn och förskollärare var den ensidiga konflikthanteringsstrategin, där verbal 

kommunikation i form av direktiv samt fysisk handling står i fokus. Under intervjuerna 

med förskollärare förekom ingen specifik konflikthanteringsstrategi utan de menade att 

konfliktens situation avgör strategin.   
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8. Diskussion 

Flertalet av våra forskningsartiklar lyfter vikten av ett förebyggande 

konflikthanteringsarbete. Detta är något som förskollärarna vi intervjuat också bekräftar. 

Thornberg och Kazura och Flanders använder sig av dockor för att förtydliga konflikter 

och dess lösningar (Thornberg, 2006; Kazura och Flanders, 2007). Cohens modell är ett 

tydligt exempel på förebyggande hantering av konflikter (Hakvoort, 2010, s. 19-25). 

Öhman, Gloeckler m.fl. och Arner och Tellgren tar alla upp vikten av att pedagoger ska 

stimulera barnens samspel och använda sig av dialoger tillsammans med barnen om deras 

egna och andras känslor. När pedagoger tillsammans med barnen reder ut konflikter skapas 

en bättre sammanhållning och ett positivare lärandeklimat i barngruppen (Öhman, 2009, s. 

26; Gloeckler m.fl. 2014; Arner och Tellgren, 2006, s. 30). Även läroplanen för förskolan 

styrker detta:  

 

“Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 

reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” (Lpfö98, rev. 2016, s. 9) 

 

Detta bemötande förhållningssätt av barnen förebygger konflikter (Öhman, 2009, s. 26; 

Gloeckler m.fl. 2014; Arner och Tellgren, 2006, s. 30). En intressant problematik menar vi 

är att forskarna och intervjuerna med förskollärarna beskriver vikten av förebyggande 

konflikthanteringsarbete samtidigt som de lyfter att ett viktigt lärande sker när barnen erfar 

konflikter och får vara delaktiga i processen av hantering och lösning. Om förskollärare 

och vuxna har som mål med de förebyggande arbetet att motverka alla konflikter menar vi 

att barnen missar och fråntas ett lärande i den dagliga verksamheten. Det är ett viktigt 

rannsakande av hur barnen blir delaktiga i denna arbetsmetod och vilket inflytande de får 

av arbetet. Får barnen riktig kunskap om förebyggandet av konflikter om de inte har 

kunskap om konflikter och dess uppkomst?  

 

En förlängning av vår analys är att förebyggandet av konflikthanteringsarbetets innebörd 

kan vara svårt att förmedla till en barngrupp med just de yngre barnen. Vi har kommit fram 

till att detta arbete kan och bör göras i arbetslaget istället, för att sedan presenteras för 

barnen. Exempelvis genom att skapa hypotetiska konflikter med dockorna och utgå från 

Cohens konflikthanteringsmodell för att skapa olika konflikthanteringsstrategier som i sin 

tur används i barngruppen och som stöd i deras konflikter.  

 

Kolfjord menar att barnen ska ingå i en demokratisk delaktighet där de själva ska medla 

och lösa konflikter medan Johansson och Pramling Samuelsson betonar att barn behöver 

stöd i form av en auktoritär trygghet för att lösa konflikter (Kolfjord, 2010, s. 33; 

Johansson och Pramling, 2007, s. 93). Förskollärarna från intervjuerna lyfter precis som 

vår tanke att dessa sätt att hantera en konflikt inte behöver skiljas åt utan istället bör 

samspela i förskolans verksamhet. Gloeckler menar likt Johansson och Pramling 

Samuelsson att lärarens delaktighet och agerande i barns konflikter är nödvändigt för att 

vuxna ska ge barn olika metoder och verktyg för att utveckla lärandet i detta (Gloeckler 

m.fl. 2014; Johansson och Pramling Samuelsson, 2007, s. 93). Det är viktigt för barn att 
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redan i tidig ålder få lära sig samspela med andra och möta konflikter, detta är något som 

även förskollärare beskriver i våra intervjuer (Glockler, 2014). Konflikter och 

konflikthanteringsstrategier beskrivs som komplexa, då de påverkas av konfliktsituationen 

(Thornberg, 2006). Detta såg vi tydligt i analysen av vår studie och observationsschema. 

Vid flertal av de konflikter vi observerade så kunde konfliktens handling variera och även 

bytas. Detta gällde även konflikthanteringsstrategierna hos barn och förskollärare, om detta 

är på grund av att konflikterna påverkar konflikthanteringsstrategierna eller om det är 

konflikthanteringsstrategiernas förändring som gör att konflikternas handling förändras är 

tiden enligt oss för kort för att se. Detta styrker ju hur som helst det Thornberg nämnde om 

att konflikthanteringsstrategierna varierar efter situation (2006). 

 

8.1 Metoddiskussion  

Vi är nöjda med vår studie och arbetet med detta har varit givande för oss som blivande 

förskollärare. Vi är även nöjda med de observationer och intervjuer vi gjort, dock hade vi 

önskat att mer tid funnits för att kunna utföra fler av dessa och på så vis få mer material. 

Planeringen av våra observationer blev inte riktigt som tänkt då både förskollärare och 

barn drabbades av sjukdomar. Vi tänkte till en början observera hela barngruppen på 12 

barn därför lämnades medgivandeblanketten till föräldrarna utav förskollärarna. I senare 

skede fick vi information om att samtliga föräldrar gett sitt medgivande muntligt till 

förskollärarna. Då vi vid observationstillfället endast hade sex barn i gruppen förlängde vi 

våra observationstillfällen i tid, detta för att få ihop tillräckligt med data. Utifrån barnens 

ålder (1-3 år) underlättade observationerna i den fria leken då barnen i den åldern ofta är 

upptagna med sig själva och sin lek och därmed inte noterar några mindre förändringar. 

Samtidigt som det för oss observatörer var svårt att inte motta kontakt när den söktes. Vi 

menar att det är svårt att vara en fluga på väggen och inte ta kontakt då det ligger naturligt i 

vårt arbete att göra så. Vid flertal tillfällen fick vi påminna oss själva om att inte bli för 

delaktiga i lek och rutiner.  

 

Våra observationsscheman som vi utgick ifrån innehöll olika kategorier och rubriker 

utifrån de yngre barnens olika konflikter och konflikthanteringsstrategier samt om 

förskollärarens strategier och roll i konflikten. Vi valde att för hand dra paralleller mellan 

dessa utifrån händelseförlopp, från start till slut, detta menar vi var en svårighet om och när 

konflikterna och konflikthanteringsstrategierna tog olika vägar och ändrades, dvs. gick från 

förhandling till fysisk till lämnande. Samtidigt anser vi att vårt observationsschema var bra 

och ett lätt/snabbt verktyg med färdiga alternativ att ringa in.  

 

Sammanställningen av observationer och intervjuer fick anpassas då förskollärarnas antal 

vid utförandet av dessa inte överensstämde med vår tidigare planering. Intressant för oss 

hade varit att jämföra varje enskilt intervjusvar i direkt handling vid observation men nu 

fick vi istället analysera det material som gick att jämföra. Det hade varit intressant, om 

tiden funnits, att göra ytterligare intervjuer direkt efter observationerna, detta för att ställa 

vidare frågor och gå mer in på djupet om förskollärarnas faktiska agerande och 

konflikthanteringsstrategier. Även att göra fler intervjuer tror vi skulle påverkat vår vana, 

trygghet och självsäkerhetskänsla då ingen av oss har hållit i en intervju tidigare, detta 
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anser vi påverkar vårt resultat till viss grad. Vi känner att tiden gjorde oss begränsade i 

urval och utförande då det hade varit intressant att undersöka och jämföra exempelvis 

barnens åldrar, pedagogernas utbildningsnivå, styrd/fri lek och andra miljöer utifrån våra 

frågeställningar och syfte. Det vi ansåg var bra med vår studie var att få möjlighet att ta del 

av förskolans verksamhet i praktiken utifrån ett specificerat ämnesområde. Vi tar med oss 

att observationer i sig som metod är lärorikt och intressant i vårt kommande arbete, då det 

framkommer mycket som annars inte synliggörs exempel hur jag som förskollärare agerar 

och förhåller mig till konflikter.  

 

8.2 Avslutning 

Som vi nämnt tidigare märkte vi att förskolläraren flertal gånger inte noterade konflikter 

som skedde i barngruppen och hen påpekade även i slutet av observationen att det inte 

hade skett så mycket konflikter idag. Förskollärarna hade under intervjuerna olika 

uppfattning av begreppet konflikthanteringsstrategi och även om och hur de används i 

förskolans verksamhet. Den mest förekommande konflikten var mellan barn och leksaker. 

Konflikthanteringsstrategin som främst förekom under vår observation, hos både barn och 

förskollärare, var den enade konflikthanteringsstrategin. Gemensamt för förskollärarna är 

att de anser konflikthantering som ett viktigt och utvecklande lärande för barnens 

kommande socioemotionella fortsättning i samhället. Det hade varit intressant med denna 

studie som bakgrund att fortsätta studera hur ett konfliktförebyggande arbete i 

personalgruppen skulle påverka barnens konflikter och konflikthanteringsstrategier i 

verksamheten. Något vi tar med oss av denna studie i vår kommande yrkesroll är vikten av 

att observera och reflektera verksamheten. Ytterligare en sak vi tar med oss är samspelet 

och kommunikationen i arbetslaget som är avgörande, då den speglar barngruppens 

agerande och samspel.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

1. Vad menas med en konflikt för er? 
 

2. Vad innebär en konflikt mellan yngre barn? 
 
3. Finns det någon konflikt som är mer förekommande hos de yngre barnen?  

 
4. Hur upplever ni de yngre barnens konflikter? 

 
5. Hur tror ni de yngre barnen upplever konflikter? 
 

6. Vad innebär att hantera en konflikt och att ha strategier i konflikthanteringen? 
a. Finns det skillnader/likheter? 

 
7. Har ni konfliktstategier? Isåfall vilka? 
 

8. “Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 
reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (lpfö98, rev. 2016, s. 9)” 

- Anser ni er eftersträva detta? På vilket sätt? Varför/Varför inte? 
 
9. Hur hanterar ni konflikter på förskolan mellan de yngre barnen? 

a. Tycker ni att det är viktigt att barnen blir delaktiga i hanteringen av 
konflikter? Isåfall varför? 
 

10. Upplever ni konflikthantering som ett lärande, i så fall på vilket sätt? (både utifrån barn 
och pedagoger) 

 

 
 

 

 

 

Bilaga 2 
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Medgivandeblankett 

 

Till föräldrar med barn på Duvan och Svanen 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på Förskollärarprogrammet på Uppsala 
Universitet. Vi skriver ett examensarbete som handlar om konflikter och konflikthantering 
i förskolan. För att få en större förståelse för hur konflikthantering går till ute i 
verksamheten har vi valt att intervjua pedagoger samt observera barngruppen. 
Observationer kommer vi att genomföra under vecka 45. 
Inga av barnens eller pedagogernas namn kommer att användas i det färdiga arbetet, de 
namn som kommer nämnas i arbetet är påhittade. 
Om ni har några frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta oss. Det skulle 
vara till stor hjälp om ert barn får delta i vår studie. Önskar ni att erat barn ej ska delta i 
observationen så meddela detta till personalen. 
 
Tack på förhand Malin Andersson & Therece Jansson 
Mailadress för ev frågor eller funderingar: tessanj_83@hotmail.com 
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Bilaga 3 

 

Observationsschema  

 
 
Antal barn konflikt:  
 
 

Konfliktens handling: 
 
 
  Uteslutande  Leksaker  Fysiska handlingar 
 
 
 
 
   Verbala handlingar                 Kontaktsökande   Förstörande  
 
 
 

Konflikthanteringsstrategier: 
 
Argumentation         Fysisk   Muta för egen vinning 
(verbal handling) 
 

 
Anpassande   Undanflykt  Lämnar   Ber om 
hjälp 
  (”inte jag”) 
 
Vänligt beteende            Hänsyn                   Övertalningsförsök 
                         
 
Förlåtande 
 
 
           Medling            Förhandling Kompromisser 
 
 

Förskollärare  
 
Ignorerar   Medlar  Direktiv  Stöd 
 

Skuldbelägger     Plocka bort barn Ta barns nivå   
                (ej ta reda på situation) 
    
                                                                   Plocka bort leksak                                           Avledande  

 


