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Sammanfattning 
Detta arbete belyser förskollärarens hantering av konflikter i förskolan. Syftet med arbetet 

är att öka kunskapen om hur förskollärare kan arbeta med detta i förskolan. För att 

undersöka detta valde vi två frågeställningar: Hur arbetar förskollärare förebyggande med 

konflikter? Och vilka konfliktstrategier använder förskollärare i konflikter med barn och 

mellan barn? Arbetet genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer 

med sex verksamma förskollärare. Vi har använt oss av tidigare forskning och annan 

litteratur i vår forskningsöversikt som är kopplat till vårt ämne konflikthantering i 

förskolan. Sedan har vi jämfört och diskuterat det med resultatet i diskussionen. Våra 

teoretiska utgångspunkter: sociokulturella perspektivet, socioemotionella-och kognitiva 

utvecklingen har varit svårt att se i våra intervjuer och observationer. Dock har vi sett 

utifrån resultatet att förskollärarnas arbete med konflikthantering kan bidra till kognitiva 

och socioemotionella utvecklingen. Det sociokulturella perspektivet kan även kopplas till 

hur förskollärarna har valt att arbeta med konflikthantering. Resultatet visar att de 

förskolorna vi besökte arbetar förebyggande av konflikter med deras likabehandlingsplan 

och specifika handlingsplaner för diskriminering och kränkande behandling. Kartläggning 

av miljön och reflektioner över lärmiljöerna var även en del av det förebyggande arbetet. 

De konfliktstrategier som förskollärarna använde var medling vid konflikter mellan barn. 

Andra konfliktstrategier var att bekräfta barnets känslor och visa stopp-handen. En annan 

strategi flera förskollärare använde sig av var att hålla sig i bakgrunden och låta barnen 

lösa konflikter själva. Resultatet visade också att konflikter är en del av vardagen som kan 

uppstå vid brytningspunkter, rutiner som påklädning och innan lunch när barnen är 

hungriga och trötta.  
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1 Inledning  
Utifrån tidigare verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi upplevt att konflikter 

uppstår i barngruppen samt känt att vi inte vetat hur vi ska bemöta situationen. Under dessa 

tillfällen har vi hamnat i en konfliktsituation med något barn som visat starka känslor. Vi 

båda har utifrån vår erfarenhet känt att vi inte vet hur vi ska hantera vissa 

konfliktsituationer. Det gjorde att vi intresserade oss för detta ämne, hur förskollärare kan 

arbeta med konflikter och konflikthantering i förskolan på olika sätt. Läroplanen för 

förskolan ger förskollärare riktlinjer för arbetet med konflikter i förskolan men tar inte upp 

hur de ska tillämpas i praktiken. Det är därför intressant att se hur förskollärare arbetar 

utifrån dessa riktlinjer och styrdokument på olika sätt.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med arbetet är att öka kunskapen om hur förskollärare kan arbeta med 

konflikthantering i förskolan.  

 

1.2 Frågeställningar  

- Hur arbetar förskollärare med förebyggande av konflikter? 

- Vilka konfliktstrategier använder förskollärare i konflikter med barn och mellan 

barn?  

 

1.3 Arbetsfördelning  

Arbetet har fördelats på så sätt att båda har sökt efter forskning och vetenskapliga artiklar 

till vår studie. Båda har läst och bearbetat de artiklar vi själva hittat och förklarat dem för 

varandra. Vi har diskuterat vilka som passar vår studie och vad som kunde användas i 

studien. Under arbetets gång har båda skrivit på ett dokument som båda kan redigera i. 

Detta gjordes för att fördela arbetet på ett smidigt sätt. Eftersom att båda kunde se vad som 

skrevs i dokumentet kunde vi redigera och diskutera det som skrivits under hela arbetets 

gång. Vi har båda sökt efter litteratur i biblioteket och bearbetat de böcker som använts i 

studien. Båda har varit i kontakt med de förskollärare som deltagit i studien och därmed 

bidragit med deltagare till studien. Eftersom vi har två metoddelar valde vi att ta en varsin 

metod. Sabina valde att göra intervjumetoden och Beatrice valde observationsmetoden. 

Däremot har båda gjort intervjufrågorna till intervjuerna samt diskuterat val av 

observationsfokus. Eftersom att vi valt två olika metoder har vi valt att bearbeta datan på 

olika sätt. För att göra resultatet så åskådligt som möjligt presenteras resultatet utifrån våra 

egna metoddelar. Sabina presenterar resultatet från intervjudelen och Beatrice från 

observationsdelen.
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2 Bakgrund  

Även om barn visar trygghet i sina relationer till kamrater är deras samspel inte enbart 

smärtfria och glädjefyllda stunder med skratt och positiv förväntan, utan ofta uppstår det 

konflikter dem emellan som utmanar deras vänskap. I förskolans läroplan står det:  

”Förskollärare i förskolan behöver stimulera barns samspel och hjälpa dem att 

bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra /…/.  Och att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i 

grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 

ansvar för gemensamma regler” (Lpfö98, 2010, s. 9).  

Johansson & Emilsson har gjort en studie som syftar till att öka kunskapen om lärande för 

demokrati i förskolan. Förskollärare känner en rädsla för att konflikterna ska eskalera och 

sprida sig till fler barn om inte förskolläraren tar kontroll över konflikten. Studien hänvisar 

dock till att konflikter kan vara bra för barn eftersom de genom dessa skapar sig en social 

värld samt organiserar den och utvecklar demokratiska färdigheter. Istället för att betrakta 

barnets motstånd som ett problem kan motstånd ses som ett bidrag som ska respekteras och 

anses värdefullt. Konflikter tvingar barnen att klargöra sina åsikter samt avsikter. De visar 

mod genom att stå upp för sig själva och motstå idéer i en konfliktsituation. Johansson & 

Emilsson understryker att det kan vara en betydelsefull färdighet för barnen för att utvecklas i 

ett globalt och hållbart samhälle. Studien visar att konflikter är ett viktigt problem för unga 

barn och deras lärare i förskolans vardag (2016, s. 19–20 & s. 30–32).  

Psykologerna Hejlskov Elvén & Edfeldt skriver om ett förhållningssätt som de kallar för 

lågaffektivt bemötande och det handlar om att motverka och minska beteendeproblem i 

verksamheten. Detta förhållningssätt kan vara till hjälp kring konflikthantering, hantering av 

fysiskt våld samt kravanpassning. För att kunna hantera barns affektutbrott finns en version 

som Hejlskov Elvén & Edfeldt har tolkat och som kallas för affekutbrottsmodellen (figur 1). 

Denna kan vara till hjälp för att hantera barns bristande självkontroll och ilska. Denna modell 

har fem olika fält där man kan se hur ett affektutbrott kan visa sig. Dessa olika fält är vardag, 

upptrappning, kaos, nedtrappning & vardag. Under fasen vardag är affekten låg hos barnet, 

vilket betyder att det är en lugn stämning, barnet kanske sitter och ritar eller leker med något. 

Den andra fasen upptrappning handlar om någon typ av affektutlösare som kan vara att barnet 

känner sig utanför eller att någon tar en leksak som den leker med. I den här fasen finns 

fortfarande en chans att lösa konflikten. Under tredje fasen, kaosfasen är barnet helt 

okontaktbar och barnet handlar inte medvetet. Sedan kommer nedtrappningsfasen som 

innebär att barnet lugnar ner sig och sist vardagsfasen då konflikten är löst (2017, s.7 & s.60–

62).  

Hejlskov Elvén & Edfeldt poängterar att barn inte beter sig likadant i faserna, därför krävs 

olika strategier i dessa olika faser för att kunna lösa problemen (2017, s. 62). 
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Figur 1: Affektsutbrottsmodellen 

 

Källa: Heljskov Elvén & Edfelt (2017) 

Det är viktigt att veta att när barnet ligger under den vågräta linjen har barnet självkontroll 

och då kan man som förskollärare fortfarande samarbeta med barnet. Har barnet däremot 

hamnat över denna linje har barnet ingen självkontroll vilket innebär att det inte finns någon 

möjlighet till samarbete, det går inte att kommunicera med barnet (2017, s. 63).  

Förskolans uppdrag är att förmedla kunskaper och värden. Det innebär att värdegrunden ska 

genomsyra all verksamhet i förskolan och att personalen ska förmedla denna värdegrund. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) skriver att under januari 2018 ändrades reglerna om 

aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen (diskrimineringsombudsmannen, 

2018). De skriver också att det är fastställt att förskolan ska främja lika rättigheter och 

möjligheter för alla barn. Arbetet med aktiva åtgärder ska innebära ett förebyggande och 

främjande arbete genom ett tydligt arbetssätt och riktlinjer samt rutiner mot diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Inom förskolan brukar det kallas handlingsplan, eller 

likabehandlingsplan och kan se olika ut beroende på verksamhet. Skolverket menar att syftet 

med en handlingsplan för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är för att 

skydda barn mot kränkningar av deras värdighet (2014, s. 8). De bestämmelser som finns i 

diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Detta ställer stora 

krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja alla barns lika 

rättigheter och möjligheter. Det främjande arbete handlar om att stärka förutsättningarna för 

likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i 

verksamheten. Förebyggande arbete bör minimera risken för att kränkningar sker.  

I en rapport från Skolverket skriver man att det inte går att ta fram en mall för en 

handlingsplan för alla förskolor (2014, s. 7). Man menar att bakom alla kränkningar och 
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trakasserier föreligger en orsak som kan se olika ut beroende på hur barngruppen och 

förskolan ser ut.  Däremot kan teoretiska kunskaper och en väletablerad värdegrund 

tillsammans med egna och andras erfarenheter ge underlag för olika handlingsalternativ 

(2014, s. 7). I Skolverkets allmänna råd skriver man att denna plan ska utformas och anpassas 

till barnens ålder och den aktuella verksamheten (2014, s. 10). Om förskolan inte har någon 

form av handlingsplan för kränkande behandling kan huvudmannen bli skyldig att betala 

skadestånd eller vite om en enskild verksamhet saknar en sådan. Huvudmannen är också 

skyldig att om trakasserier och andra kränkningar äger rum på en förskola ska åtgärder vidtas 

för att få kränkningarna att upphöra. Det är inte bara personalen på förskolan som ska 

förebygga, främja och vidta åtgärder utan det är även huvudmannens ansvar. Ett sätt att 

motverka diskriminering och kränkande behandling är att kartlägga förhållanden i 

verksamheten. En kartläggning kan bland annat innebära att se över verksamheten genom sin 

organisation, rutiner, schemaläggning, gruppindelningar eller hur lärmiljöerna är utformade 

(Skolverket, 2014, s. 10 & s. 14).  

Konflikthantering handlar ofta om förebyggande arbete och ordningsregler påpekar Lozic 

(Skolverket, 2018). Trots att det redan arbetas mycket med konflikthantering skapas det 

ständigt nya och tidigare konflikter kan bli värre. I förskolan interagerar människor med 

skilda behov, perspektiv och mål samt intressen. Förskollärare möter arga, ledsna, missnöjda 

barn och hamnar i situationer som leder till konflikter. I sådana situationer där konflikter sker 

beskrivs det oftast som att de har skilda intressen och bedömningar om något som är 

betydelsefullt för dem. Men konflikter kan finnas inom en person, mellan personer och mellan 

grupper. Förskollärare ska på ett konstruktivt sätt arbeta med konflikter, samt förstå orsaker 

och förlopp samt förebygga och hantera konflikter som sker i förskolan. Eftersom detta är en 

del av förskollärares vardag är det viktigt med teoretiska och praktiska kunskaper inom 

konflikthantering (Skolverket, 2018). Hur ser då förskollärarnas arbete med konflikthantering 

ut i förskolan? 
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3 Teoretiska perspektiv  

Under detta avsnitt tar vi upp teoretiska perspektiv på barns lärande inom konflikter och 

konflikthantering. Vi tar även upp de begrepp som är relevanta och genomgående i detta 

arbete.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Synen på lärande och undervisning enligt Vygotskij är att människan hela tiden är under 

utveckling. Han menar att utveckling är inget som är begränsat till barn utan något som är 

naturligt (Lundgren; Säljö & Liberg, 2014, s. 305). För att förskollärare ska kunna ge barn 

möjligheter för lärande ska barns förmåga användas som utgångspunkt för att vidareutveckla 

arbetet. När förskollärare utgår från barns förmåga utgår man från begreppet proximala 

utvecklingszonen. Denna zon förekommer när barnens kompetens inte är tillräcklig och 

behöver stöttning för att komma vidare. Det innebär nästa steg i barnets utveckling men inte 

alltför långt från barnets nuvarande punkt (2017, s.260–261). Förskollärare i förskolan bör 

låta barnet möta krav och utmaningar som de tror att barnet klarar av. Det är viktigt att kraven 

inte blir för höga utan ska snarare vara anpassade till var barnet befinner sig i utvecklingen 

där och då. Läraren ska då stödja samt främja och formulera nya men uppnåeliga mål (Hwang 

& Nilsson, 2011, s. 67).   

3.2 Socioemotionell utveckling  

Från det att barnet föds och utvecklas lär sig barn att uttrycka känslor på olika sätt och allt 

eftersom barnet växer lär de sig att hantera de situationer som väcker känslor. De blir även 

successivt bättre på att tolka andras känslor. De lär sig även känsloreglering, som handlar om 

barns förmåga att bemästra känslor. Även om barn förväntas lära sig att reglera sina känslor 

behöver de hjälp från både föräldrar och andra vuxna. Denna förmåga att uttrycka och reglera 

känslor är något som sker i samspel med vuxna. Om de vuxna har tydliga strategier för hur 

känslomässiga tillstånd kan hanteras lär sig sedan barnet att överta dessa strategier. Det finns 

olika synsätt inom socioemotionella utvecklingen, bland annat Eriksons synsätt. Han menar 

att om barnet lär sig lita på sin omgivning och får omvårdnad börjar barnet utveckla en trygg 

självuppfattning. De vuxna skapar kontinuitet i barnets miljö och reagerar konsekvent på dess 

beteende och att deras behov kommer att bli tillfredsställda. Om barnet däremot utsätts för 

vanvård utvecklas istället en misstro mot de vuxna i omgivningen. Däremot om omgivningen 

är för sträng eller förbjudande uppstår en känsla av skam och att inte räcka till (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 161–171).  

3.3 Kognitiv utveckling  

“Hur skiljer sig förskolebarns tänkande och hur skiljer det sig från äldre barns och vuxnas 

tänkande?” (Hwang & Nilsson, 2011, s. 197). Detta citat beskriver en del om hur vissa 

teoretiker har utvecklat tankar om den kognitiva utvecklingen hos barn. En teori som 

utvecklats inom kognitivismen är theory of mind, med andra ord mentaliseringsförmågan hos 

barn. Barn under tre år har ännu inte utvecklat mentaliseringsförmågan menar Hwang & 
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Nilsson, den utvecklas dock vid fyra-femårsåldern (2011, s. 213 & s. 216). Även låtsaslek, 

syskon och generella språkutvecklingen påverkar utvecklingen av förmågan att både förstå 

och sätta sig in i vad andra tänker och känner. Utvecklingen av mentaliseringsförmågan är en 

förutsättning för att utveckla empati och prosocialt beteende (s. 213 & s. s216). 

Mentaliseringsförmågan innebär uppfattning om vad och hur andra tänker, förmågan att leva 

sig in i hur och vad andra människor upplever. Hwang & Nilsson beskriver denna teori 

snarare som en social kunskap som barn lär sig tidigt i åldern (2011, s. 212). Vid tre år visar 

de viss förståelse för koppling mellan andra personers tankar och handlingar. Barn i fyra-

femårsåldern visar dock att de har förmågan att förstå (2011, s. 212–213). 

3.4 Begrepp  

I denna del tar vi upp olika begrepp som är relevanta för vårt arbete och som förekommer i 

vår studie. Här presenteras begreppen från flera författare och hur de definierar de olika 

begreppen.  

3.4.1 Konflikt  

Lundström nämner att ordet konflikt är ett mångfacetterat begrepp och kan betyda olika saker 

(2008, s. 7). En typ av konflikt kan uppstå inom individer när önskade mål inte uppnås. Ofta 

handlar konflikter om en kamp om värden eller materiella saker som två individer vill ha. 

Lundström nämner konflikter som negativa och konstruktiva i olika sammanhang. En konflikt 

är när konkurrens utgör det primära i situationen (2008, s. 7). När en dialog upprätthålls under 

en form av förhandling blir det konstruktiv konflikt. När konflikter uppstår innefattar det 

oftast obehagliga känslor som åtminstone en av parterna uppfattar. På en förskola eller skola 

händer det ofta att vid vissa tillfällen drivs barnen omedvetna affekter som ageras i en här-

och-nu kontext (2008, s. 7).  

Öhman beskriver en konflikt som oftast uppstår när två eller flera inte tycker lika om 

någonting som är viktig för dem (2003, s. 218). Dock nämner hon att sättet att se på konflikter 

kan se olika ut och varierar mellan olika kulturer. När en konflikt sker är det något som 

händer i kroppen, en känsla, som skapar en reaktion i situationen (2003, s. 218 & s. 223). 

Thornberg definierar ordet konflikt som ett tillstånd av motstånd eller ett motstånd mellan två 

eller flera personer. Konflikt kan även definieras som ett förhållande där människor har olika 

mål samt använder sig av olika strategier för att påverka varandras beteende (2006, s. 110).  

3.4.2 Konflikthantering  

Inom konflikthantering är det i Öhmans mening viktigt att barnet har en empatisk förmåga 

(2003, s.218). Dels för att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, men också för att 

känna igen andras känslor. Hon beskriver dessutom att det ställer stora krav på barnen att 

känna känslomässig och kognitiv kompetens. Det är också viktigt med ömsesidigt tänkande, 

förmågan att förstå hur den andra tänker. Detta spelar stor roll för hur vi hanterar olikheter 

och konfliktsituationer. Det är något som är viktigt för både barn och vuxna speciellt när 

konflikter sker (2003, s. 218).  
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Att som förskollärare bejaka olikheter kan minska antalet onödiga konflikter. Om 

förskollärare har en bejakande inställning till konflikter kan förskolläraren ge redskap till 

barnen (Öhman, 2003, s. 218). Dessa redskap hjälper barn stimulera utveckling både av 

empatiförmåga men dessutom att hantera konflikter. Öhman beskriver också vikten av att se 

konflikter som en möjlighet till utveckling (2003, s. 218). Att dessutom som förskollärare 

förstå att alla motsättningar inte kan uppnå samförstånd. Studien understryker dessutom att 

hellre kalla det för konflikthantering än att kalla det för konfliktlösningar. Konflikter går inte 

alltid att lösa och är heller inte meningen att det ska lösas (2003, s. 218 & s. 224).  

Wahlström nämner att en aspekt som är viktig att ta hänsyn till när man hanterar konflikter är 

känslor (1996, s.41). Att alla har känslor vet vi, men att förstå hur en annan människa känner 

kan vara svårt. Då är det som förskollärare att ta reda på hur dessa känslor spelar in i 

konflikten som sker. När det gäller förskollärarnas förhållningssätt gentemot barn är det 

viktigt att barnen får visa sina känslor. Att de dock inte alltid får sin vilja igenom är en sak, 

det viktiga här är att känslorna får komma fram (1996, s. 42). Det finns konflikter som inte 

blir lösta, dessa konflikter handlar oftast om starka känslor såsom bitterhet, ilska, avundsjuka 

samt rädsla. Att kunna bejaka dessa känslor gör att konflikthanteringen får en lösning som 

tillfredsställer båda parterna (1996, s. 43). 

3.4.3 Affekt  

Slår man upp ordet affekt i psykologiguiden används det dels som en häftig känsloreaktion, 

känsla överhuvudtaget (2018). Ordet används speciellt inom psykiatrin och nutida psykologi. 

Enligt psykologer används termen affekt som själva känsloreaktioner som sådan “att känna 

sig uppskakad”. Andra använder ordet affekt som starka känslor t.ex. starka känslor som 

skräck, ilska, rädsla, glädje och ledsenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 

4 Tidigare forskning och annan litteratur  

I detta avsnitt presenteras forskning relevant för vårt syfte och våra frågeställningar i vår 

studie. Här presenteras även vad olika författare i annan litteratur skriver om konfliktstrategier 

och konflikthantering. Den forskning som tas upp är olika konfliktstrategier lärare och 

förskollärare använder samt hur förskollärare hanterar konflikter och vad barn lär sig i 

konflikter enligt forskningen. 

4.1 Konfliktstrategier  

I en studie som handlar om lärarens roll i konflikter nämner de att om lärare utvecklar 

konfliktstrategier bidrar det till att barn lär sig lösa konflikter själva (Blunk, Russel &Armga, 

2017, s. 598). Resultatet från studien visar att de barnen med kompetenta lärare med 

utvecklade konfliktstrategier visade förmågan att kunna uttrycka sig med ord i konflikter och 

föreslå lösningar. Utifrån intervjuer och observationer visar det sig att vissa lärare använder 

sig av en strategi som innebär att läraren ignorerar vissa beteenden samt konflikter i hopp att 

det ska lösas av sig självt. En annan strategi var att läraren valde att avbryta en konflikt utan 

att diskutera och komma överens om en lösning med barnen. En tredje strategi som lärarna 

nämnde att de använde sig av var att försöka lösa konflikten med barnen, genom att ingripa 

samt prata om konflikten. Observationerna visade att lärarna inte använde sig av den 

sistnämnda metoden särskilt ofta. Att däremot avbryta en konflikt på detta sätt gör att barnen 

hamnar i ett underläge och lärarens makt förtydligas. Att kunna reflektera sina didaktiska val 

som lärare kan att öka kvaliteten på förskolan. Genom att utveckla sina konfliktstrategier kan 

lärare förebygga och arbeta mer effektivt med konflikthantering (2017, s. 598–606).  

Utifrån en observationsstudie kunde man undersöka vilka olika strategier som lärare i förskola 

och skola använde sig av i konflikter (Derman, 2017, s. 1127). En strategi som både 

förskollärare och lärare i skolan använde sig av var att säga förlåt, att bli sams och skapa fred. 

Detta gjordes genom att diskutera och att sätta sig in i den andres perspektiv. De strategier 

lärarna föredrog att använda var att låta barnen prata, diskutera och dela med sig av sina 

känslor och egna perspektiv för att lösa konflikten. En strategi som lärarna inte alls ville 

använda sig av var bestraffningar. Studien visar att om bestraffning sker kan det hämma barns 

utveckling och rubba deras mentala hälsa. Förskollärarna använde sig hellre av strategier som 

är samverkan med föräldrar och undervisning i empati. Studien visar att det är viktigt lära sig 

kommunicera och känna empati för att kunna kontrollera känslor, förebygga ilska och 

förtvivlan. Förskollärarna ansåg också att det var viktigt att analysera konflikterna för att 

förstå hur de kan arbeta vidare (2017, s. 1134).   

I en annan studie undersöker de hur barn svarar på olika insatser samt hur problemlösning kan 

uppnås med barn i fyraårsåldern (Church, Mashford-Scott & Corhssen, 2017, s. 92). Studien 

fokuserar också på lärares och barns interaktioner samt visar på hur förskollärare kan stödja 

barn till att lösa sina konflikter. De nämner att det finns olika typer av strategier som kan vara 

mer eller mindre produktiva för att stödja utvecklingen av barns färdigheter i hantering av 

tvister. Interventioner eller strategier såsom styrning eller befallning är mest vanliga, dock 

minst produktiva. Andra strategier som ifrågasättande eller förklarande var mer produktiva då 
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dessa strategier tog hänsyn till barnens perspektiv och stödjer utvecklingen (2017, s.93). De 

tar upp två tillvägagångssätt som tagits från olika lärare som visar hur två barn tvistar om ett 

föremål. Det ena är att införa en lösning och det andra att stödja barnens problemlösning. 

Resultatet visade dock att det första alternativet, att införa en lösning, är vanligast 

förekommande. Alternativ två, att stödja barns problemlösning är uppmuntrande för barnen 

och underlättar för dem att lösa konflikter. Detta ger en inlärnings möjlighet för att lösa dessa 

tvister (2017, s. 92–95 & s. 100). 

Konfliktpyramid är en metod som kan användas i konflikthantering (Hakvoorts, 2010, s. 156). 

Pyramiden som tas upp i denna studie och har fyra nivåer. Den första fasen är 

konfliktförebyggande som handlar om att förebygga eventuella konflikter genom en stödjande 

miljö. Den andra fasen kallas för konflikthantering. Konflikter existerar och kommer existera 

även om man stödjer miljön. Därför är det viktigt att lärare och studenter får utbildning och 

kunskap inom ämnet så denne har verktyg att arbeta med när konflikterna uppstår. Den tredje 

fasen handlar om stöd från tredje part. Konflikter kan inte alltid lösas och ibland kan hjälp 

från en vuxen som fungerar som en medlare vara till hjälp. Den fjärde och sista fasen handlar 

om att stoppa konflikter som har eskalerat. Dessa konflikter kan inte lösas mellan parterna och 

måste då stoppas (Hakvoort, 2010, s. 157 & s. 162–163).  

4.2 Hur förskollärare hanterar konflikter  

I en studie om förskollärare visas skillnaden mellan de som utvecklar sin förståelse om 

socioemotionella utvecklingen och de som inte gör det (Pickens, 2009, s. 269). Förskollärarna 

deltog i ett program som gick ut på att lärarna fick gå på workshops och utbilda sig om hur de 

kan skapa planer för att förebygga, samt motverka konflikter i förskolan. Studien visar att 

lärare i förskolan kan uppmuntra barns sociala emotionella utveckling, genom att uppmuntra 

barn till samarbete och positiva interaktioner mellan kamrater. När barn får stöd att utveckla 

sin socioemotionella utveckling uppstår inte lika mycket konflikter. Genom att undvika 

konflikter gynnar det barns utveckling eftersom att barnet inte störs av en konflikt. Många 

styrdokument fokuserar på barns kognitiva förmågor men det är dock viktigt att understryka 

att barns socioemotionella utveckling är viktigt i barns lärande. Resultatet av studien visar att 

om lärare i förskolan har gått det här programmet med inriktning på socioemotionell 

utveckling hos barn. Då kan lärarna hjälpa barn utveckla sin sociala utveckling och reglera 

sina känslor och beteenden (2009, s. 262 & s. 269–270). 

Barn utvecklar sin kognitiva och sociala förmåga genom att få diskutera och kompromissa i 

en konflikt, vilket visar sig vara svårt för vissa barn (Blunk, Russel & Armga, 2017, s. 597). 

Utifrån videoinspelningar kunde man se att om läraren uppmuntrar barn att lösa konflikter 

med kamrater själva kan de utveckla sin sociala och kognitiva förmåga. Studien visar också 

att lärarens ingripande kan påverka barns konflikter och att oftast brukar barn kunna lösa sina 

konflikter själva. Den nämner dessutom att om läraren har tänkt att ingripa bör det finnas en 

viktig anledning till det, annat än att lösa konflikten. De menar på att när läraren föreslår en, 

för läraren, bra lösning på konflikter brukar barnen oftast inte bli nöjda med det. De lär sig 

heller inte något om hur de kan utveckla förebyggande lösningar på konflikter. Att som lärare 
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veta när man ska ingripa och inte bidrar till att barn kan överenskomma, kompromissa och 

dela med sig i konflikter (2017, s. 597–598).  

En annan studie som fokuserar på lärare i skolan, som även kan kopplas till förskollärare i 

förskolan (Ocak, 2010, s. 312). Den visar att lärare som har goda relationer med barnen 

hjälper dem att utveckla sin socioemotionella förmåga. Den säger dessutom att det är viktigt 

för barn att ha goda relationer med sina kamrater i förskolan. Resultatet visar dock att det inte 

bara är läraren som bör ha god relation till barnen utan barnen bör också ha god relation till 

läraren. Då både barn och lärare är beroende av varandras beteenden. De barn som har 

negativa erfarenheter av relationer med kamrater och lärare har svårare att skapa goda 

relationer och kunna göra anpassningar. Den påpekar också att läraren spelar en viktig roll för 

de barn som haft negativa relationer till föräldrar eller andra vuxna. Det är då lärarens uppgift 

att hjälpa barnet att bygga upp nya och goda relationer till kamrater och andra vuxna (2010, s. 

312–313).  

Studien visar också att goda relationer skapas i förskolan genom förebyggande arbeten för 

konflikter och konflikthantering. Om konflikter sker kan läraren stötta barnen att prata om 

problemet i konflikten, hur de känner och försöka hitta lösningar tillsammans. Läraren ska 

uppmuntra barnen till att välja en bra lösning om det går. När läraren inte löser konflikten ger 

det barnen strategier för att kunna lösa konflikter själva. Även om lärare ofta hjälper och 

stöttar barn i konflikter bör de med olika strategier uppmuntra barn att försöka lösa konflikten 

själva. De tillfällen då läraren behöver ingripa i konflikten är det viktigt att prata om vad 

barnet eller barnen känner. Vilket bidrar till barns empatiförmåga men också att kunna sätta 

sig in i andras perspektiv (Ocak, 2010, s. 313–314). 

4.3 Barns lärande och utveckling i konflikter  

Konflikter i förskolan är positivt i bemärkelsen för ett demokratiskt lärande samt för ett 

moraliskt lärande. Studier visar att, när barn agerar i grupp kan motstånd från en annan grupp 

bli en slags kraft som gör att barnen tillsammans i gruppen uppmuntrar varandra och allas 

olika styrkor. Barnen lär sig vidare att stötta varandra, visa solidaritet samt att lära sig om 

inkludering och exkludering. Barnen lär sig utmana regler samt lär sig att tolka andras 

perspektiv. Barnen lär sig även hur man håller fast vid en åsikt. Allt lärande som nämns ovan 

utmynnar i ett kritiskt tänkande, att kunna stå upp för egna idéer samt att förhålla sig till ett 

demokratiskt samhälle. Däremot visar resultatet även att det är viktigt att förstå att konflikter 

inte alltid är bra i alla sammanhang. Utifrån ett demokratiskt perspektiv måste konflikter alltid 

byggas på respekt inför varandra (Johanson & Emilson, 2016, s. 32–33). 

Konflikter mellan kamrater i förskolan är en vanligt förekommande form av social 

interaktion, samt att små barn oftast löser sina konflikter själva, utan stöd från en vuxen. 

Dessa typer av konflikter ger barn förutsättningar till att utveckla sina relationer till varandra 

samt har en betydande inverkan på den sociala kompetensen (Thornberg, 2006, s. 110).  

Som tidigare nämnt i teoridelen innebär den socioemotionella utvecklingen att kunna reglera 

känslor, känna empati, att kommunicera och utveckla ett jag, självutveckling. De barn som 

inte utvecklar den socioemotionella utvecklingen har svårare att kontrollera sina känslor och 

reagerar ofta med utbrott och frustration. När barns emotionella känsloreglering är försenad 
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uppkommer beteendeproblem som hämmar barnets lärande. Ett barn som ofta får utbrott och 

uttrycker sin frustration visar utvändiga beteendeproblem. Barn som känner sig osäkra i hur 

de ska bete och hantera sig i sociala sammanhang känner ofta ångest och blir tillbakadragna 

har invändiga beteendeproblem. Lärare vägleder barn till att kunna lösa konflikter på egen 

hand genom diskussioner och kompromisser (Pickens, 2009, s. 263). 

Cederborg skriver i sin studie om barns strategier i leken, att när barn leker tillsammans så är 

dem inblandade i ett projekt med varandra. I leken hanterar barnen allas verbala och icke 

verbala handlingar samt förhandlingar om positioner (2018, s.10). Denna studies resultat visar 

också att barnen använder sig av avancerade strategier för att uppnå en hierarkisk ordning 

som skiljer på sociala roller och relationer. Några strategier som används är verbala strategier 

som provokation, inkludering och exkludering samt icke verbala strategier såsom knuffas, 

petas eller ignorera varandra när den ena vill ha uppmärksamhet (2018, s. 10). 

4.4 Konfliktstrategier enligt annan litteratur  

Konfliktpyramiden som tas upp i tidigare avsnitt nämns inte bara i forskning utan i annan 

litteratur som beskriver nivåerna mer utförligt. Den första nivån handlar om att förebygga 

konflikter. Konflikter kommer alltid att uppstå oavsett vad man gör, dock kan man förebygga 

detta med att exempelvis titta på miljön i verksamheten samt att ha ett engagemang i 

läroplansarbetet. Nivå två i pyramiden handlar om att hantera konflikterna som uppstår. Tar vi 

inte tag i konflikterna som uppstår finns det en risk att det utvecklas till det värre. Händer 

detta kan det i värsta fall bli destruktiva konflikter och dessa konflikter leder sällan till 

utveckling. En bra miljö underlättar i arbetet för att lösa dessa destruktiva konflikter, dock 

behövs även en kunskap i hur man går till väga för att lösa destruktiva konflikter i form utav 

olika program som innehåller kunskap om konflikthantering (Palm, 2010, s. 20–21).  

Nivå tre handlar om att hjälpa. Ibland kan barn lösa konflikter på egen hand men ibland 

behövs en hjälpande hand från en tredje part. Det kan vara en lärare eller annan vuxen som 

går in konflikten och medlar. Det handlar då om att båda parterna som har en konflikt har 

fastnat och behöver hjälp med att “starta om” (2010, s. 22). Den fjärde och sista nivån i 

pyramiden handlar om att stoppa en konflikt. Det händer att barn går in i en konflikt med 

våld, verbala eller icke-verbala strategier. Dessa strategier är oönskade beteenden och ska 

stoppas. Det handlar inte om att stoppa konflikten. Utan det handlar om att beteendet inte är 

okej för att aggressiva strategier hindrar möjligheter till konstruktiva möten. I denna nivån 

kan man som lärare ställa sig frågor som: “När måste vi stoppa en konflikt?”, “Hur kan vi 

göra det?”, “Vad får jag göra?” samt “Vad står i lagtexten?” (2010, s. 23). Denna fjärde nivå 

ligger högst upp i pyramiden och är därmed minst av alla nivåer, vilket är målet. Dock är det 

inte så i skolan, den är mycket större än vad den borde vara (2010, s. 23–24). Tanken med 

denna pyramid är att alla nivåerna ska användas samtidigt i konflikthanteringen och att man 

inte kan hoppa över något steg i den (2010, s. 24).  

Palm tar även upp strategier som maktutövning och induktion i arbetet med konflikthantering 

(2010, s. 74). Induktion handlar om att samtala med barnen om beteenden som förväntas samt 

ogillas. Två exempel på det kan vara: “Hur tror du att Nova känner sig när ni säger så till 

henne?” eller “Hur skulle det kännas för dig om de sa att du inte fick vara med?”. Genom att 
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samtala med barn om sådana induktiva frågor får de en bild av det egna beteendet och dess 

negativa konsekvenser samt en förmåga att kunna ta någon annans perspektiv (2010, s. 75). 

Maktutövning handlar om att få barnen att göra som man säger. Att använda fysisk makt som 

exempelvis att ta tag i barnet och lyfta undan, bestraffa, berömma, skälla eller prata 

nedlåtande mot denne. Använder man denna strategi främjas respekten och lydnaden (2010, 

s.76). Beroende på situation använder sig vuxna av både induktion och maktutövning. Man 

kan tänka sig att maktutövning är dåligt samt induktion är bra, men ibland är även 

maktutövning bra i situationer där man är i behov av att fånga barnets uppmärksamhet för att 

denne ska lyssna på den vuxne (2010, s. 76).  

Wahlström tar upp medling som en strategi för att lösa konflikter på (1996, s. 124). Att 

använda sig av medling i en konflikt gör att man kan få en förståelse för problemet, uttrycka 

sina känslor, kunna föreställa sig en lösning samt att komma överens. Denna process består av 

fyra steg. Det första steget är att ta reda på vad som hände samt vad problemet är genom att gå 

på fakta och inte lägga vikt vid värderingar och känslor. Steg två blir att ställa frågor till de 

inblandade om hur varje person känner. Det tredje stegen är att ta reda på vad varje part vill 

ska hända om de fick sin vilja igenom och sista stegen som handlar om förslag på vad som 

kan göras för att lösa konflikten (1996, s. 124–125).  

Öhman skriver om vikten av att ge barn vägledning känslomässigt för att bekräfta den känslan 

som ligger bakom ett beteende är viktigt (2008, s.230). Det kan vara svårt för barn att komma 

överens med varandra känslomässigt, då menar Öhman att känslan ska få ta tid samt att när 

barnen visar känslor, visar de det till 100%, t.ex. 100% arg eller 100% glad. Dessa känslor, 

menar hon går över först när barnet har fått bekräftelse på att det har blivit accepterat (2008, s. 

230–231). Hon tar upp en konflikthanteringsmodell som hon benämner för KTH (känsla-

tanke-handling). Denna modell handlar om att förskollärare först ska visa tillgänglighet och 

vilja att hjälpa till och sedan ska förskolläraren lyssna på vad barnen har att säga. Därefter ska 

förskolläraren fråga hur det kändes samt att visa att man förstår båda parter och deras känslor. 

Detta skapar en främjande funktion för framtida problem/konflikter. Om beteendet inte är 

okej, kan förskolläraren ifrågasätta barnen, efter att hon bekräftat båda parters känslor, samt 

tillsammans komma överens med barnen om sätt att lösa konflikten på (2008, s. 231). Hon 

menar vidare att man som vuxen aldrig ska tvinga barnen att be om ursäkt. Det man kan göra 

är fråga “hur tror du det kändes för honom när du höll för dörren och skrattar?” förskolläraren 

förväntar sig att barnen själva ska förstå och i sin tur be om ursäkt (2008, s. 232).  
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5 Metod och material  

I metodavsnittet presenteras tillvägagångssättet av datainsamling av materialet. Här 

presenteras också urval och etiska aspekter i vår studie samt reflektioner av metodval. Vår 

studie utgår från en kvalitativ studie då den riktar sig till hur förskollärare resonerar, reagerar 

och arbetar i förskolan. För att uppnå trovärdigt resultat har vi observerat på fyra förskolor 

och intervjuat totalt sex förskollärare. Vi valde observation och intervju dels för att få med det 

teoretiska perspektivet dels för att veta hur förskollärare arbetar med konflikter och 

konflikthantering i praktiken. De metoder som valdes delades upp mellan oss för att skapa en 

varsin metod, en fokuserade på intervjuerna och en på observationerna.    

5.1 Genomförande och datainsamling av metoder  

5.1.1 Intervjuer  

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer som fångar människors olika inställningar och 

värderingar utifrån de område man vill undersöka. Bell skriver att de flesta intervjuer som 

görs under informationssamlingfasen kommer att hamna mellan strukturerade eller 

ostrukturerade (2014, s. 194). Intervjufrågorna som gjordes var strukturerade eftersom vi 

valde att tematisera de utifrån vårt ämnesområde. Detta skapade mer garanti på att våra frågor 

besvarades och bearbetades utifrån vårt ämnesområde. Trost rekommenderar att strukturera 

upp intervjun så att den handlar om ett specifikt område och inte flera. Han menar att frågorna 

som ställs ska vara öppna, vilket betyder att det inte finns några givna svar på frågorna (2010, 

s. 42).  

Innan intervjuerna skickade vi våra intervjufrågor samt vårt syfte med studien till 

förskollärarna. Detta gjordes för att ge tid för reflektion innan samt en inblick i vad intervjun 

skulle gå ut på. Sedan bestämdes ett datum och tid för när intervjun skulle ske som passade 

dem. Det var totalt sex intervjuer som genomfördes med sex olika förskollärare. Tillstånd om 

att få spela in intervjuerna frågades inför varje intervju samt blev försäkrade om att de endast 

kommer avlyssnas av mig som ställer intervjuerna. Johansson & Svedner menar att det viktigt 

att fråga om lov vid inspelning inför kvalitativa intervjuer (2010, s. 36). Det är viktigt 

eftersom att det är respondenternas personliga beskrivningar och uppfattningar som spelas in. 

För att dessa inte ska föras vidare eller kunna kopplas till de som individer upplyser vi 

respondenterna om att inspelningarna endast används i syfte till vårt arbete.  

5.1.2 Observationer  

Observationerna har genomförts med fokus på observationsfrågor samt frågeställningarna. 

Metoden har genomförts på så sätt att observatören har observerat under en till två timmar, på 

förmiddagar, eftermiddagar, ute och inne samt antecknat med penna och papper under 

observationens gång. Esaiasson m fl. benämner denna metod som direktobservationer, då man 

är på platsen och studerar det som sker med egna ögon (2017, s. 313). Fokus låg på att 

observera “kritiska händelser” då observatören utgått från frågeställningarna samt fört 

löpande protokoll på dessa händelser (Johansson & Svedner, 2010, s. 51). Innan 
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observationerna genomfördes skickades information till förskollärarna om studien 

tillsammans med intervjufrågorna, som nämns i intervjuavsnittet.  

 

5.2 Urval och avgränsningar  

Alla förskollärare var verksamma med en förskollärarexamen och arbetade på fyra olika 

förskolor. Några av förskollärarna arbetade på samma förskola. De förskolor som besöktes 

ligger i Mellansverige. Urvalet av deltagarna gjordes genom att fokusera på förskollärare i 

förskolan. Detta gjordes eftersom att vi går förskollärarprogrammet och var intresserade av 

hur förskollärare arbetar med konflikter och konflikthantering i förskolan. Det gjordes inget 

val av specifika förskoleverksamheter. Förskollärarna som valdes är från tidigare verksam-

hetsförlagda utbildningar. Även några från ställen vi arbetat på samt andra kontakter inom 

förskolan. De flesta förskollärarna arbetade med barn mellan tre till fem år men någon av dem 

arbetade med barn mellan ett till tre år. Förskollärarna hade arbetat i olika antal år, några hade 

arbetat i fyra år och några hade arbetat längre.  

5.3 Databearbetning och analysmetod  

Alla intervjuer spelades in efter godkännande och de ljudinspelningar som gjordes 

transkriberades. Detta gjordes dels för att få svaren lättillgängliga och för att lättare kunna 

skriva svaren i resultatdelen. Ljudinspelningen gjorde att det blev lättare att få kontakt med 

respondenten och rikta uppmärksamheten till det respondenten svarade. Resultatet av 

transkriberingarna sparades i ett dokument på datorn. Dokumentet skrevs sedan ut för att 

kunna sortera och markera för att hitta samband och tydliggöra resultatet och föra in i 

uppsatsen.  

Observationerna genomfördes i form av löpande protokoll med hjälp av penna och papper. 

Att först observera hela händelsen och sedan skriva ned allt som skedde kändes enklast att 

göra då risken för att missa något minskade. Efter varje observation kontrollerades 

anteckningarna samt efter alla observationer samlades anteckningarna ihop och 

sammanfattades till ett resultat.  

5.4 Reliabilitet och validitet  

Ordet validitet kan förstås genom att ställa sig frågan om det man undersöker hänger ihop 

med det man vill undersöka (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 49). Fler frågor man kan 

ställa sig för att undersöka validitet är om denna insamlingsmetod var lämplig och om 

analysen som gjorts är rimliga (2013, s. 50).  Reliabilitet handlar om precision och säkerhet i 

datainsamlingen, om datainsamlingen överensstämmer med alla olika observations - och 

intervjutillfällena som vi har inriktat oss på (2013, s. 49). Vi anser att vår studie visar hög 

validitet då den undersöker det som avsågs att undersökas. Däremot går det inte att säga att 

resultatet visar en absolut sanning. Dels för att studien är relativt liten och för att resultatet 

utgår från personliga berättelser samt endast observerat fåtal respondenter. En fråga man kan 

ställa sig för att undersöka reliabilitet är om materialet man har analyserat är konsekvent 

utfört (2013, s. 50).  
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Det innebär att under observation är det viktigt som observatör att inte lägga någon värdering 

i det som observeras, att inte tolka dem som observeras utifrån egna känslor eller åsikter. Gör 

man detta kan resultatet bli felaktigt eftersom man då tolkar det som sker på ett felaktigt sätt 

(2013, s. 49). Syftet med intervjuerna var att få ta del av förskollärarnas arbete med 

konflikthantering i förskolan. Metoden var kvalitativ forskningsintervju som diskuteras 

utifrån intervjupersonens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). Vi anser att den 

visar validitet eftersom att intervjuerna tar del av förskollärarnas egna berättelser och hur de 

förhåller sig till konflikthantering. Eftersom att de frågor som ställdes var öppna, med andra 

ord utan givna svarsalternativ skapade det en förutsättning för berättande. Då intervjuerna 

sedan transkriberades och bearbetades på ett konsekvent sätt blir resultatet trovärdigt.   

5.5 Reflektion kring metoden  

Något som vi reflekterade över under tiden vi sökt förskollärare för intervju och observation 

var att förskollärare var skeptiska till att bli observerade. Det var även svårt att först få tag på 

förskollärare som ville ställa upp på intervju och observation. Trots att vi förklarade att de 

skulle vara anonyma samt inte kunna kopplas till resultatet tackade många nej. Däremot anser 

vi att våra intervjufrågor var väl utformade och gav bra resultat. Valet att transkribera 

underlättade för den som intervjuade och gav trovärdigt resultat utifrån förskollärarnas egna 

berättelser. Under intervjuerna kunde intervjuaren kontrollera vem som besvarar frågorna 

samt utveckla och leda berättelserna till följdfrågor. Däremot valde intervjuaren att ställa så få 

följdfrågor som möjligt för att inte påverka respondentens svar. Respondenternas svar på 

frågorna var olika långa och vissa med mer utförliga svar vilket gav dem möjlighet att styra 

innehållet. Det är något som ibland kan bli en nackdel ifall att intervjun blir väldigt kort och 

ger lite innehåll. Under de intervjuer som utfördes gav fem av sex intervjuer långa och 

utförliga svar som kom till användning i detta arbete. Eftersom att intervjufrågorna var 

strukturerade och tematiserade kunde datan lättare bearbetas och föras in i resultatdelen. 

Något som däremot märktes under intervjuerna var att vissa frågor liknande varandra och gav 

ungefär samma resultat.  

Att använda sig av penna och papper vid en observation samt föra ett löpande protokoll på det 

som sker bli meningsfullt då observatören innan observationen har planerat för det som ska 

ske genom att utgå från frågeställningen (Johansson & Svedner, 2010, s. 54). En fördel med 

att observera direkt när det sker är just det, att man registrerar det som sker utan någon större 

tidsfördröjning (Hammar Chiriac & Einarsson, 2014, s. 28). En nackdel med denna 

observationsstudie kan vara att ingen kamera eller någon form av ljudupptagning användes då 

detta kan fånga upp eventuella tystnader, pauser eller kroppsspråk som man annars inte kan se 

efteråt om man inte har antecknat detta (2014, s. 28–29).  

Några av observationerna skedde under höstlovet och innebar att det inte var full barngrupp 

dessa dagar. Det kan vara en anledning till att det upplevdes som lugnt samt att inga större 

konflikter ägde rum då.  

5.6 Etiska hänsynstaganden  
Information och syfte om studien och vilka villkor som gäller för deltagandet av studien har 

skickats till alla förskollärare utifrån de råden från Vetenskapsrådet (2011, s. 7). De har 
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upplysts om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Detta har 

gjorts muntligt inför varje intervju och observation. De har också fått information om att de 

uppgifter som redovisats endast kommer att användas för syftet i vårt arbete. I denna studie 

ligger fokus på förskolläraren i sin verksamhet och har därför krävt samtycke från alla 

förskollärare (Vetenskapsrådet, s. 9). Eftersom fokus inte låg specifikt på barnen ansåg 

förskolecheferna på förskolorna att något samtyckeskrav från föräldrar inte behövde skickas 

ut. Alla förskollärare gav sitt samtycke när de tackade ja till att delta under observation och 

intervju. Några förskollärare valde dock att inte ge samtycke för observation men de deltog i 

intervjun. Vi har muntligt och skriftligt upplyst respondenterna att alla som deltar, 

anteckningar samt all dokumentation om studien inte kan identifiera någon av dem eller på 

något sätt kopplas till deras förskola (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12). 

6 Resultat 

Först presenteras resultatet utifrån intervjufrågorna som beskriver förskollärarnas syn på 

konflikter och varför de kan uppstå på förskolan. Sedan presenteras resultatet utifrån våra 

frågeställningar och vårt syfte. Resultatet har delats upp utifrån de två metoder som använts i 

studien, intervju och observation.  

6.1 Förskollärarnas syn på konflikter  

I intervjuerna förklarar förskollärarna att konflikter uppstår dagligen i verksamheten och kan 

vara olika, de kan vara både stora och små. De beskriver att konflikter kan ske mellan barn 

och kan handla om att de bråkar om en leksak. Det kan också vara att barn blir kränkta av 

varandra i olika situationer. De beskriver också att situationer då konflikter kan uppstå är vid 

rutiner såsom påklädning, blöjbyten eller gå på toa. En förskollärare förklarar också att yngre 

barn ofta är inne i sin lek att de inte märker ifall de förstör eller råkar gå in i någon annans lek. 

Andra situationer som kan skapa konflikter är när barnen inte förstår varandra vilket skapar 

missförstånd eller brist på kommunikation. Några av förskollärarna förklarar också att 

konflikter kan ske när barn har brist på energi, precis innan en måltid och de är hungriga. En 

förskollärare benämner också att konflikter sker för att vi är människor och alla människor är 

olika. Eftersom att vi är olika behöver förskollärarna hjälpa barnen att förstå varandra, men 

också att hjälpa de förstå hur förskolläraren resonerar och är. En förskollärare som arbetar 

med barn med olika språk nämner att barn som inte kan eller förstår språket hamnar i 

konflikter. Dels för att de inte förstår det andra barnet och dels för att barnet inte kan uttrycka 

sig i språk vad de känner och tycker. Då är det viktigt enligt förskolläraren att stötta och 

hjälpa dem att sätta ord på det samt medla i en sådan situation.  

Under intervjuerna tar förskollärarna upp att konflikter även kan uppstå mellan förskolläraren 

och barnet när exempelvis barnet får mindre utrymme att bestämma över sig själv. 

Förskollärarna beskriver däremot att det är viktigt att barnet får utrymme och sin röst hörd i 

förskolan men att den vuxna även behöver sätta vissa gränser. De menar på att vissa rutiner 

och vissa medvetna val från förskolläraren är något som barnet inte kan påverka. Dels för att 

det ingår i förskollärarens arbetsuppgifter men också för att vissa barn behöver hjälp att 
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begränsas. En förskollärare anser att alla barn inte klarar av att få för mycket utrymme samt 

att det ibland behöver vara förskolläraren som hjälper barnet i verksamheten. Förskolläraren 

menar att det inte passar i alla situationer att fråga barnet vad de vill göra. Utifrån intervjuerna 

som gjorts beskriver dessutom förskollärarna att det är viktigt med kunskap inom 

konflikthantering.  

De uttrycker också att de tyvärr inte fick den kunskap de önskar under deras 

förskollärarutbildning. Detta beror på att utbildningen såg annorlunda ut och att det var 

mycket annat som utbildningen fokuserade på. Mycket av den kunskap de har fått med sig är 

utifrån egna erfarenheter och beprövade erfarenheter. De anser också att det är viktigt att 

förskollärare läser och uppdaterar sig inom forskningen för att bli bättre inom 

konflikthantering. De anser också att det är viktigt att hela arbetslaget läser och tar till sig nya 

kunskaper inom konflikthantering samt att hela arbetslaget dessutom har diskuterat 

konflikthantering och arbetar på samma sätt när konflikter uppstår.  

6.2 Hur arbetar förskollärare förebyggande av konflikter?  

6.2.1 Intervjuer  

En av de intervjuade säger att förebyggande av konflikter är en viktig del i konflikthantering i 

förskolan. För att förebygga anser förskolläraren att det är viktigt att vara närvarande för att 

kunna se, höra och agera utifrån situationen. Förskolläraren beskriver dock att det tyvärr inte 

alltid går att vara närvarande hela tiden i alla situationer. Det kan vara för att personal kan 

falla bort under dagen. Det anser förskolläraren är något som kan påverka konflikthanteringen 

på förskolan men är något de vill arbeta mer med för att förebygga konflikter. Förskolläraren 

förklarar också att de arbetar med deras likabehandlingsplan som är utformad för deras 

verksamhet. De har dessutom skapat en egen handlingsplan tillsammans i arbetslaget. Den 

visar hur förskollärarna väljer att hantera en konflikt och hur de som arbetslag vill arbeta med 

konflikter. Handlingsplanen tar upp olika strategier som förskollärarna kan använda om och 

när en konflikt sker. Handlingsplanen satt synlig i både arbetsrum och i verksamhetens lokaler 

så att både pedagoger och barn skulle kunna se den.  

Under den andra intervjun beskriver förskolläraren deras förebyggande arbete utifrån en 

handlingsplan för konflikthantering som de gjort tillsammans på förskolan. Denna var tänkt 

för att vara ett stöd för förskollärarna i hur de kan arbeta med konflikter. Den beskriver deras 

förhållningssätt som är gemensamt för hela förskolan. Förskolläraren beskriver att den 

innehåller tips, råd och även litteratur som kan användas. Litteratur både för förskollärarna att 

använda i barngrupp och till enbart förskollärarna att ta kunskap från. Förskolläraren nämner 

också att de har trygghetsvandringar på förskolan, som är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Dessa trygghetsvandringar innebär utvärdering av verksamheten, kopplat till 

konflikter i förskolan. De gör kartor på både inomhus- och utomhusmiljön, samt diskuterar 

tillsammans i arbetslaget var någonstans de anser konflikter oftast uppstår. Förskolläraren 

förklarar sedan att de diskuterar vilka åtgärder som behövs göras. Vidare nämner 

förskolläraren att de ser över miljön, hur de kan utforma miljön på olika sätt för att den inte 

ska bidra till konflikter. De använder också aktivitetstavlor inne på avdelningen som visar hur 
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många barn som får befinnas i samma rum. Detta gjorde de för att de såg att konflikter ofta 

uppstår i de rum där många barn befinner sig och de rum som är trånga.  

Vid den tredje intervjun uttrycker förskolläraren att se över lärmiljöerna är väldigt viktigt. När 

detta görs kan förskollärarna se över vilka intryck barnen behöver och vad de klarar av. 

Förskolläraren syftar på att de är viktigt att anpassa lärmiljön på en nivå som alla barn klarar 

av. Med det menar förskolläraren att om man anpassar lärmiljön från vad de flesta barn klarar 

av till en nivå som alla barn klarar av. Eftersom vissa barn har svårt med för mycket intryck så 

är det bättre att anpassa till en nivå som alla barn klarar av, att avskala intrycken i miljön, 

speciellt de estetiska. Det är viktigt för förskolläraren att miljön är möblerad så att den blir 

inbjudande och tydligt och att det finns tillgång till allt.  

Förskolläraren tar upp ett exempel:  

“Vi hade ett bygg och konstruktionsprojekt, ett ganska stort, med tolv barn. Hela 

gruppen var med och då var konstruktionrummet ett väldigt litet rum. Barnen bygger 

inte alltid på höjden men när de byggde på höjden så var det någon som råkade knuffa 

till med en armbåge eller liknande. Eller byggde de horisontellt så fanns det inte plats. 

Då funderade man, är det här det de är intresserade av, då behöver man byta ställe. 

Så vi kan påverka jättemycket i att skapa rum som klarar av att ha många barn i 

samma då de har det intresset. Så då gjorde vi om och bytte rum och det fick ta mest 

plats på hela avdelningen. Och de byggde, så engagerade och så intresserade, tolv 

barn samtidigt på en stor matta, utan konflikter.” 

Vidare nämner förskolläraren att de arbetar med likabehandlingsplan men också med något 

som de kallar barnens PDK (plan för diskriminering och kränkande behandling). 

Förskolläraren anser också att anknytning, lära känna barnen och att barnen känner tillit till 

förskolläraren är väldigt viktigt. Dels för att kunna förstå varandra och veta hur olika 

människor fungerar. Att vara närvarande är också viktigt för att kunna vara medveten om vad 

som händer. Är förskolläraren fysiskt närvarande kan den undervisa på ett bra sätt.  

Under intervju fyra anser förskolläraren att ta in ny litteratur och att prata ihop sig i 

arbetslaget är en viktig del i förebyggande arbetet. Förskolläraren beskriver också hur de 

arbetar med de tio kompisböckerna som handlar om att dela med sig, turtagande, och lyssna 

på varandra. vidare menar förskolläraren att under samlingar får de lära sig vänta på sin tur, 

turtagning. att arbetslaget har samma syn när det gäller konflikter är också viktigt för att 

tillsammans förebygga konflikter på förskolan. sedan förklarar förskolläraren att de har sin 

likabehandlingsplan som är anpassad för verksamheten samt att de har något som kallas för 

barnen PDK (plan för diskriminering och kränkande behandling).  

 

Under den femte intervjun beskriver förskolläraren hur den arbetar med förebyggande av 

konflikter på olika sätt t.ex. genom att diskutera och prata med sin barngrupp om hur en bra 

kompis kan vara. förskolläraren anser också att det viktigt att prata med barnen om vad man 

kan göra istället för vad man inte ska göra om en konflikt uppstår. förskolläraren nämner 

också att de pratar i barngruppen om att lyssna och att bli lyssnad på. förskolläraren beskriver 

också att barnen ska försöka få en förståelse för varandra och prata om att det är okej att tycka 
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olika. barnen behöver inte tycka lika. De pratar även om att alla barn har rätt till sina känslor 

och att det är okej att känna de känslor de känner. Förskolläraren anser däremot att det aldrig 

är okej att ta till med fysiskt våld och att barnen hellre ska lära sig använda sina ord. 

6.2.2 Observationer  

Frågeställningen om hur förskollärare arbetar förbyggande av konflikter är svår att svara på 

utifrån observationsmetoden då det inte går att se hur förskolläraren har arbetat för att 

förebygga konflikter. Man kunde däremot se att på en av förskolorna fanns en 

konfliktlösningsmetod som var placerad på väggen i höjd så barnen kunde se den (figur 2). 

Denna metod handlar om att man inte får slå någon, man ska bekräfta känslan, det är okej att 

vara arg och att man ska försöka förklara varför man är arg samt lyssna på kompisen, försöka 

säga med ord så kompisen förstår och att säga stopp när personen inte vill.  

 

Figur 2: konfliktlösningsmetod  

 

6.3 Vilka konfliktstrategier använder förskollärare i konflikter med 

barn och mellan barn?  
 

6.3.1 Intervjuer  

Vid första intervjun anser förskolläraren att det är viktigt att vara rättvis i konflikter och att en 

ser till varje barn. När konflikter mellan barn sker anser förskolläraren att det är viktigt att 

vara rättvis och höra båda barnens åsikter. Sedan beskriver förskolläraren vilka 

konfliktstrategier de använder i konflikter. Förskolläraren nämner att det beror på vad det är 
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för typ av konflikt som sker. En strategi som förskolläraren använder är att observera och 

lyssna på vad som händer när en konflikt sker. Att vara lugn och att inte gå affekt själv som 

förskollärare är också viktigt. Vidare nämner förskolläraren ytterligare en strategi som är att 

bekräfta barnets känslor och visa att det är okej att barnet känner så. En annan strategi som 

förskolläraren nämner är att efter man bekräftat känslan går man tillbaka för att prata om 

konflikten vid ett senare tillfälle. Förskolläraren nämner att alla barn inte klarar av att prata 

om vad som hänt när de är i affekt. Då går förskolläraren istället tillbaka till barnet och pratar 

om händelsen, antingen senare under dagen eller efter en stund. Förskolläraren anser att denna 

strategi fungerar väldigt bra och brukar hjälpa i de stunder där barnet inte klarar av att reglera 

sina känslor. Förskolläraren uttrycker också att den forskning som finns visar att ingripa när 

barnet är som i mest affekt inte hjälper. Vidare anser förskolläraren att en strategi som är 

viktigt är att ha tålamod och att vara lugn. Förskolläraren anser att det hjälper i situationer där 

konflikter uppstår.  

Under andra intervjun anser förskolläraren att man bör fungera som medlare i konflikter 

mellan barn. Förskolläraren anser även att det är viktigt att man kommer ner på barnens nivå 

och bemöter dem genom att sätta sig på knä och titta dem i ögonen. Det förskolläraren menar 

är att det inte blir på ett bemästrande sätt ifall den vuxna bemöter barnet eller barnen på deras 

nivå. Förskollärare anser också att det är viktigt att ha överblick över situationen och höra 

vilken syn barnen har på problemet. Förskolläraren uttrycker att många gånger stämmer inte 

ens egen bild med barnens eller tvärtom. Dels för att konflikter ofta uppstår vid missförstånd 

och brist i kommunikationen. Det gör det ännu viktigare att låta barnen få berätta vad som 

hände innan förskolläraren kliver in och försöker lösa konflikten. Förskolläraren tar sedan upp 

sina konfliktstrategier som utgår från deras handlingsplan för konflikter i förskolan.  

Vidare tar förskolläraren upp vilka strategier som finns i handlingsplanen. Den tar upp att 

förskollärare ska vara medlare som tidigare tagits upp och att när en konflikt uppstår tar man 

reda på vad som hänt. Förskolläraren anser att man ska prata med barnen och att de får 

komma till tals och att man frågar hur de kan gå vidare för att lösa situationen. I den stunden 

då barnen försöker hitta lösningar är det viktigt att förskolläraren lyssnar och tar in barnens 

råd. I en situation som eskalerar eller när en konflikt sker med fysiskt våld anser 

förskolläraren att man behöver vara bestämd och säga stopp och markera att det inte får ske. 

Däremot om det handlar om en konflikt där exempelvis barnen har tagit varandras leksaker 

hjälper förskolläraren barnen att medla, samt komma fram till bra lösningar tillsammans. 

Förskolläraren nämner ytterligare en strategi som är att följa upp när en konflikt har uppstått, 

speciellt när det handlar om när barn blir kränkta och ledsna. När situationen har lugnat sig 

pratar förskolläraren med barnen om hur de känner, vad de har för tankar och reflektioner. 

Vid tredje intervjun beskriver förskolläraren att man ska vara respektfull och ödmjuk mot 

barnen speciellt i situationer där man inte varit närvarande. Denna förskollärare uttrycker 

också vikten av att lyssna på barnens uppfattningar och åsikter. Detta är framförallt viktigt för 

att barnen ska känna att det de säger är viktigt. Förskolläraren anser också att det är viktigt att 

vara lugn, att ha samtal med barnen och att vara nära samt vara ett stöd i konflikter. 

Förskolläraren uttrycker också att ibland behöver man ta ett steg tillbaka och låta barnen lösa 

konflikterna själva och bara vara ett stöd ifall någonting händer. Vidare nämner förskolläraren 
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att de har arbetat mycket med olika övningar tillsammans med barnen och även arbetat 

mycket med att få ihop barngruppen på ett bra sätt. I detta arbetet har de givit barnen verktyg 

till att kunna hjälpa, stötta och lösa konflikter själva. Förskolläraren beskriver sitt arbete med 

sin barngrupp där de arbetar med att vara rädda om varandra och visa respekt och hur viktigt 

det är att göra saker tillsammans. Genom att stärka barngruppen och stärka barnens relationer 

blir det färre konflikter menar förskolläraren.  

Senare beskriver förskolläraren vidare vilka konfliktstrategier som förskolläraren använder. 

En av dem var att ha vissa regler som exempelvis stopp-handen den innebär att visa stopp 

med handen när en konflikt börjar eller när en konflikt pågår. Förskolläraren anser att det är 

en bra strategi att använda med de yngre barnen då de ofta använder sig av fysiskt våld, 

exempelvis när de knuffar en kompis. Förskolläraren menar att det är viktigt att lära barnen att 

stå upp för sig själva och så att de kan försvara sig själva. Däremot menar förskolläraren att 

det är viktigare att ha samtal med de äldre barnen då de oftast har språket och kan prata för sig 

själva. En annan strategi förskolläraren använder är att låta barnen lösa konflikterna själva 

men finns i närheten och stöttar ifall att det behövs. Om förskolläraren märker att barnen 

pratar förbi varandra och inte kan kommunicera ingriper förskolläraren och hjälper dem. När 

man behöver ingripa frågar förskolläraren barnen, “hur tänkte du?” och “hur menar du?”. Det 

gör förskolläraren för att barnen ska lära sig förstå varandra och för att förstå att alla är olika 

och har olika åsikter och att det är okej. Förskolläraren påpekar också för barnen att alla har 

rätt att få uttrycka sin åsikt oavsett om någon har haft rätt eller haft fel. En ytterligare strategi 

som förskolläraren använder är att ha boksamtal med barnen. Man tar då in litteratur som tar 

upp dilemman och andra konfliktsituationer för att kunna diskutera och relatera till böckerna. 

Då menar förskolläraren att barnen får möjlighet till att reflektera och föreslå lösningar på 

dessa dilemman i böckerna. 

Under fjärde intervjun anser också denna förskollärare att man inte alltid behöver gå in i en 

konflikt utan att låta barnen lösa konflikterna själva, speciellt med de äldre barnen på 

förskolan. Förskolläraren anser också att rollen som förskollärare är att hjälpa barnen sätta ord 

på det de känner och det dem egentligen vill säga till varandra. Det är ännu viktigare med de 

yngre barnen eftersom att de inte alltid har utvecklat sitt språk ännu. Att lära barnen att 

kommunicera med varandra och att hjälpa dem förstå varandras tankar. Förskolläraren 

uttrycker också att barn inte gör något för att vara elak utan mycket handlar om missförstånd. 

Det är därför viktigt att hjälpa dem förstå varandra på ett enklare sätt för att kunna lösa 

konflikten.  

Förskolläraren beskriver sedan sina konfliktstrategier när man måste ingripa i en konflikt. En 

strategi är att förskolläraren sätter sig med båda barnen och låter dem berätta en i taget vad 

som har hänt och hur de känner.  Förskolläraren nämner dock att om inte barnen kan göra det 

så har man oftast sett vad som har hänt och möjligtvis vad som orsakade konflikten. Då 

försöker förskolläraren sätta ord på vad som kan ha hänt för att barnen ska försöka förstå 

varandra. Förskolläraren menar då att barnen kan gemensamt föreslå en lösning, om de kan 

förstå och sätta sig in i varandras perspektiv. När förskolläraren arbetar med de yngre barnen 

används en annan konfliktstrategi som är stopp-handen. En annan strategi som används är att 

sätta ord på barnens känslor, att bekräfta barnets känslor. Med de äldre barnen använder 
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förskolläraren däremot en strategi, att hålla sig i bakgrunden. Det menar förskolläraren hjälper 

barnen att låta dem lösa konflikterna själva. Däremot om konflikter eskalerar går 

förskolläraren in och medlar eller säger stopp om det behövs. Genom att låta barnen lära sig 

lösa konflikterna själva förbereder sig barnen på att få börja skolan och bli mer självständiga 

menar förskolläraren. 

Under den femte intervjun beskriver förskolläraren att ens roll i konflikter är att finnas 

närvarande. Förskolläraren anser också att man ska stötta barnen om konflikter sker samt ge 

dem verktyg för att kunna lösa konflikter själva. Vidare påpekar också förskolläraren hur 

viktigt det är att tänka på att alla barn är egna individer och är olika. Alla konflikter går inte 

att lösa och alla konflikter kan inte lösas på samma sätt hela tiden. Det är viktigt att lösa och 

använda olika metoder beroende på situation och barn. Senare beskrivs de konfliktstrategier 

som förskolläraren använder i konflikter. En av dem är att lyssnas på båda barnen. Samtidigt 

fråga barnen, “vad tycker du?” och “vad var det som hände?”  och försöka få de att lösa 

konflikterna själva med stöttning. Om barnen däremot inte vill berätta eller kan berätta vad 

som hänt försöker förskolläraren att sätta ord på vad som kan ha hänt. Oftast använder sig 

förskolläraren av en strategi, att hålla sig i bakgrunden och avvakta situationen. Detta gör 

förskolläraren för att låta barnen få möjlighet till att lösa konflikten själva. Vidare nämner 

förskolläraren att vid vissa situationer behöver man låta barnet få berätta vad de upplever eller 

låta barnet vara. När barn hamnar i affekt går inte informationen in hos barn och behöver 

ibland bara få gå ifrån eller vara ifred menar förskolläraren. Vid sådana situationer 

återkopplas händelsen eller situationen senare under dagen med barnet. Att även bekräfta 

barnets känslor när sådana situationer uppstår är också en strategi som förskolläraren 

använder.  

6.3.2 Observationer 

Resultaten från observationerna visar att förskollärare använder strategier såsom tillsägelser 

när det handlar om konflikter med barn. Det handlar mestadels om varför barnen ska göra 

vissa saker som exempelvis tvätta händerna eller städa undan efter sig. Det finns barn som 

inte vill göra detta och protesterar då genom att säga nej, bli arg eller ledsen. Dessa 

tillsägelser fortsätter tills barnen gör som förskolläraren säger.  

I situationer såsom fri lek där barnen har fått möjlighet att välja var de vill leka och har satt 

upp sitt aktivitetskort på väggen kan konflikter uppstå genom att barnen fortsätter sina lekar i 

andra rum. Förskolläraren säger till barnen och påminner dem var deras kort sitter. De flesta 

barn återgår till sin aktivitet medan vissa blir arga eller ledsna för att de inte får vara där de 

vill. Här kommer tillsägelser och förklaringar in i bilden då förskolläraren förklarar för barnen 

att det rum man valt är det rum man leker i annars får man flytta sin bild till det rum man vill 

vara i. Vid ett tillfälle observerades en förskollärare som hade de yngsta barnen. Där uppstod 

konflikter mellan förskolläraren och ett av barnen under en sångsamling. Alla barnen skulle i 

tur och ordning ta en valfri figur ur burken och sedan skulle de sjunga en sång tillsammans 

om den figuren. Barnet ville gärna välja en gång till och blev ledsen när barnet inte fick det. 

Även här förklarar förskolläraren att man ska vänta på sin tur och att alla ska få chans att 

välja. Detta upprepades några gånger och förskolläraren fick förklara samma sak igen. 
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Under en annan observation hade förskolläraren samling med barnen och tanken var att alla 

skulle få sin bild som de kunde sätta på valfritt rum där de kunde leka. Då tog förskolläraren i 

tur och ordning upp ett kort så skulle alla barnen titta vilken bild som dök upp och fick då ta 

sin bild när den dök upp och sätta den där de ville. Här var det några barn som inte lyssnade 

under samlingen, förskolläraren märkte detta och fortsatte med nästa bild. Detta ledde till att 

dessa barn som inte lyssnade märkte att de fick sitta kvar till sist och blev upprörda över detta. 

Förskollärarens strategi här blev återigen att förklara varför och vad för konsekvenser det fick. 

Det blev ingen större konflikt utav detta, då barnen fick denna förklaring och gick med på det.  

Förskollärarens strategier när det blir konflikt mellan barn visade att förskolläraren går in i 

konflikten genom att fråga båda parter vad som hänt samt låta ett av barnen förklara sin syn 

på det hela och sedan det andra barnets syn på situationen. När barn tar leksaker från andra 

barn går förskolläraren in i konflikten och förklarar att man inte får göra så.  

Utifrån observationerna kan man se att förskolläraren använder strategier som att gå in som 

medlare. Under en observation uppstod en konflikt mellan två barn där ingen vuxen visste hur 

det startade men förskolläraren gick in och försökte få barnen att förklara vad som hänt. Det 

ena barnet förklarar genom att säga: “Han ljuger!” och upprepar detta ett antal gånger utan att 

lyssna på förskolläraren. Det hela fortsätter med att förskolläraren förklarar att hon vill höra 

bådas syn på det hela och ber det ena barnet att börja. Sedan får det andra barnet prata och det 

hela slutar med att förskolläraren återberättar deras syn på konflikten och förklarar för dem 

hur man är en bra kompis och att man inte behöver skrika på varandra utan kan prata lugnt.  

Vid ett tillfälle uppstod en konflikt mellan tre barn som befann sig i ateljén och målade. Ingen 

vuxen var i rummet just då men det hördes utifrån att det blev högljutt där inne. 

Förskolläraren gick in och då blev det tyst. När förskolläraren frågar vad som hänt är det 

ingen som säger något, alla är tysta och tittar ner på sin egen teckning. Förskolläraren försöker 

här ta reda på vad som hänt genom att berätta alternativ av händelser som slutar med att 

barnen nickar vid ett av alternativen och får på det viset reda på vad som hänt. Ett av barnen 

hade ritat på den andres teckning. Situationen slutar med att förskolläraren frågar barnen 

frågor såsom “Hur kändes det för dig när hon ritade på din teckning?” “Hur kände du när hon 

gjorde så?”. Ingen av dem svarar på förskollärarens frågor och det hela slutar med att barnen 

fortsätter måla på sina teckningar. 

Under samma observation sker en annan konflikt i ett annat rum. På avdelningen finns ett 

dans rum, där barnen lyssnar på sånger och kan röra sig fritt. Där uppstår en krock mellan två 

barn varav den ena börjar gråta och sätter sig ner i hörnet. Förskolläraren går in och även här 

försöker ta reda på vad som hänt. Ingen säger något. Förskolläraren frågar “Blev du knuffad?” 

“Krockade ni?” ingen av dem säger något och det ena barnet fortsätter att gråta och det andra 

barnet står kvar tyst. Förskolläraren förklarar att man får vara försiktigt när man är flera barn i 

samma rum. Efter denna händelse blir det lugnt ett tag på förskolan, då får jag förklarat för 

mig att det finns många barn på den avdelningen som inte har svenska som förstaspråk och 

därmed har svårt att prata om vad som händer och hur de känner när konflikter uppstår samt 

att det på grund av det sker fler konflikter, för att barnen inte förstår varandra.  
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En annan strategi för att lösa konflikter på gjorde sig synlig i en av observationerna då 

förskolläraren upptäckte konflikterna och valde då att stå i bakgrunden och lyssna på barnen 

hur konflikten fortlöpte. De flesta konflikterna som uppstod mellan barnen kunde barnen inte 

lösa själva utan det slutade oftast med att de bad förskolläraren om hjälp. Under denna 

observation fick jag förklarat för mig att de försöker låta barnen lösa sina egna konflikter i så 

stor mån som möjligt men att de går in om de märker att det eskalerar eller inte lyckas lösa 

konflikten själva.  

Ytterligare en strategi som gjorde sig synlig var att använda sig av ordet stopp. Under en 

samling inomhus när ett av barnen skulle få kontrollera vilka barn som var där den dagen blev 

det stökigt bland barnen som satt på mattan. Förskolläraren använde då ordet stopp och det 

blev tyst. Förskolläraren förklarade då för barnen att det är viktigt att visa varandra respekt 

och lyssna när det är någon annan som pratar. Förskolläraren som hade samlingen använde en 

strategi när det uppstod en konflikt mellan två barn som satt på mattan, som innebar att hon 

flyttade det ena barnet med förklaringen “Klarar ni inte av att sitta bredvid varandra så måste 

jag flytta på er, detta har vi pratat om”. Sedan diskuterar hon med båda barnen samt låter dem 

berätta vad de själva kände för det som hände och varför det hände igen. Sedan samtalar hon 

med dem om vikten av att respektera om en annan inte vill att man tramsar, samt att man själv 

inte ska tramsa om man säger att man inte vill det. En annan strategi som förskolläraren 

använde sig av när ett barn hade knuffat ett annat barn, var att sätta sig ner i barnets höjd, 

fråga varför barnet gjort detta samt tydliggöra för det barnet att det barnet gjorde var fel samt 

vikten av att säga förlåt.  

Under en observation var det två barn som hamnade i en konflikt om en leksak. Det hela 

handlade om att det ena barnet ville ha en leksak som det andra barnet lekte med. Detta barn 

säger att det är dennes leksak och tar den ifrån det andra barnet. Förskollärarens strategi här 

blev att stoppa händelsen, ber dem båda att förklara vad som hänt, samt efter detta förklara för 

det ena barnet att leksakerna är allas och får användas av alla. Denna konflikt leder till att det 

ena barnet inte längre vill vara det andra barnets kompis varav förskolläraren säger: ”Nej 

sådär behöver man inte säga”. Barnet går iväg men förskolläraren säger till barnet att stanna 

upp och komma tillbaka för att reda ut vad som hänt. Vid en annan observation är två barn 

oense om två leksaker. Båda barnen har samma djur men olika stora, varav det ena barnet vill 

ha den stora och sliter åt sig den, det andra barnet blir ledsen och börjar gråta. Förskollärarens 

strategi blir här att stoppa händelsen och förklara för det ena barnet att man inte får ta andras 

leksaker när de leker med dem. ”Nu hade han denna, du har ju din” samt att det kan byta med 

varandra senare om de vill.  
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7 Diskussion och analys  

Under detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån vårt syfte och våra frågeställningar.  

• Hur arbetar förskollärare med förebyggande av konflikter?  

• Vilka konfliktstrategier använder förskollärare i konflikter med barn och mellan barn?  

Vi diskuterar även forskning gentemot praktik, hur väl praktiken överensstämmer med 

forskningen. I följande avsnitt diskuteras resultatet av studien i förhållande till den tidigare 

forskningen och våra frågeställningar i arbetet. Syftet med studien var att undersöka hur 

förskollärare arbetar med konflikter i förskolan. Det kommer även diskuteras forskning 

gentemot praktik, ifall forskning stämmer överens med praktiken. Vi kommer även att 

jämföra våra intervjuer med våra observationer. Visar observationerna att förskollärarna 

arbetar med konflikthantering på det sättet de beskrivit under intervjuerna?  

7.1 Diskussion av resultat  

Resultatet från vår studie visar att förskollärarna anser att det är viktigt att barn får göra sin 

röst hörd när konflikter sker, samt att alla ska få ge sin bild av situationen. Detta kan kopplas 

till den socioemotionella utvecklingen då barn successivt utvecklar sin förmåga att hantera 

känslor samt, för att kunna hantera dessa känslor behöver ett stöd från en vuxen (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 161–171). Vidare menar Hwang & Nilsson att barn under tidig ålder 

utvecklar mentaliseringsförmågan som hör till en social kunskap inom den kognitiva 

utvecklingen (2011, s 212). Resultatet visar också att förskollärarna anser att det är viktigt att 

uppmuntra barn till att lösa konflikterna själva. När de får lösa konflikterna själva bidrar det 

till att utveckla barns mentaliseringsförmåga. Enligt Blunk, Russel & Armgas studie bidrar 

det till barns kognitiva och sociala förmåga (2017, s. 597).  

Förskollärarna anser också att man ibland ingriper för fort när konflikter sker i förskolan. De 

anser att de ska vara med och stötta och vara medlare när konflikter sker men inte själva 

ingripa och lösa konflikterna. Förskollärarna anser att det är viktigt att ha kunskaper om 

konflikthantering i förskolan. Enligt studien som Blunk, Russel och Argma har gjort skapar 

det förutsättningar för lärarna att utveckla barns förmåga att komma överens och 

kompromissa i konflikter (2017, s. 598). Utifrån de intervjuer och observationer vi gjort 

kunde vi inte se ifall förskollärarnas arbete med konflikter bidrog till barnens kognitiva, 

socioemotionella eller sociokulturella utveckling. För att se om barn utvecklas behöver man 

ofta observera under en längre period. Den möjligheten fanns tyvärr inte under vår studie 

eftersom den endast pågick under en kort period.  Detta gjorde att vi inte kunde se ifall att 

barns lärande i konflikthantering utvecklades. Vi kunde dessutom inte undersöka om barnen 

har utvecklat dessa i och med att vi inte ställde frågor till förskollärarna relaterat till barns 

kognitiva, socioemotionella eller sociokulturella utveckling. Däremot visar delar av vårt 

resultat att de arbetar med konflikter på ett sätt som kan bidra till den sociokulturella, 

socioemotionella samt kognitiva utvecklingen.  
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Utifrån våra observationer och intervjuer kan vi se att flera av förskollärarna använde sig av 

en konflikthanteringsstrategi som innebar att låta barnen prata med varandra och försöka få 

barnen att sätta sig in varandras perspektiv. Denna strategi kan hjälpa barn att utveckla sin 

mentaliseringsförmåga (Hwang & Nilsson, s. 213 & s. 216). Dermans studie visar att 

förskollärare föredrar att använda denna strategi för att ge barn förutsättningar att uttrycka sin 

åsikt och prata utifrån sitt egna perspektiv (2017, s. 1134). Studien visar också att strategin 

bidrar till att barn lär sig kommunicera och reglera sina känslor. Utifrån intervjuerna beskriver 

förskollärarna att i många fall är detta en strategi som används av dem när de behöver ingripa 

i konflikten. Våra observationer visar att förskollärarna använder strategier i form av samtal 

med barnen kring beteenden som ogillas eller gillas: “Hur tror du hon kände sig när du sa 

så?”, “hur skulle du känna om hon gjorde så mot dig?”. Palms studie beskriver att denna 

konfliktstrategi använder sig förskollärare av i syfte till att lära barnen att skapa en egen bild 

av situationen samt utveckla en förmåga att inta någon annans perspektiv (2010, s. 75). 

Medling är ytterligare en strategi som Wahlström beskriver (1996, s. 124). Observationerna 

visade att när konflikter sker mellan barn så går förskolläraren in och medlar. De tar reda på 

vad som hänt, hur barnen har upplevt situationen samt tar reda på hur barnen vill lösa 

konflikten (1996, s. 124–125). Även under intervjuer beskriver förskollärarna att de använder 

sig av medling i konflikter när de behöver ingripa.  

Resultatet utifrån intervjuerna visar att förskollärarna arbetar förebyggande av konflikter med 

hjälp av deras likabehandlingsplan och handlingsplaner för kränkande behandling. En av 

förskolorna hade utformat en egen handlingsplan specifikt inriktat för arbete med 

konflikthantering. Flera förskolor hade valt att skapa en handlingsplan för barnen, som de 

kallade barnens PDK (plan för diskriminering och kränkande behandling). Vårt resultat visar 

att förskolorna i vår studie arbetar med aktiva åtgärder för diskriminering och kränkande 

behandling. Enligt diskrimineringsombudsmannen (DO) är detta ett arbete som måste utföras 

inom förskolan (2018-05-05). Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande 

behandling vilket ställer krav på att förskolorna aktivt arbetar med detta. Däremot finns inga 

lagar eller regler på hur förskolor ska arbeta med att förebygga konflikter. Skolverkets 

allmänna råd tar dock upp riktlinjer och råd om hur förskolor kan utforma en handlingsplan 

för detta förebyggande och främjande arbete (2014, s. 8). Det är upp till förskolorna att 

utforma en handlingsplan som är anpassad för den specifika förskolan. 

Vårat resultat visar ytterligare strategier för att förebygga konflikter. En av de är att förmedla 

normer och värden kopplat till konflikter i förskolan. Exempelvis hur en bra kompis ska vara 

och hur man kan lösa en konflikt utan att prata om vad man inte ska göra. Ytterligare en 

strategi som används är att inkludera barnen i diskussioner om hur en konflikt kan lösas. Detta 

kan göras genom övningar som ger barnen verktyg till att kunna lösa konflikter själva. En 

annan strategi för att inkludera och göra barnen delaktiga i reflektioner om konflikthantering 

är att ha boksamtal. Dessa boksamtal tar upp dilemman och låter barnen få reflektera och 

diskutera om hur konflikter och dilemman kan lösas.  

En genomgående strategi som används av förskollärarna är stopp-handen. Denna strategi 

innebär att förskolläraren säger stopp med handen för att avbryta en konflikt. Denna strategi 

kan även användas av de yngre barnen då de flesta inte utvecklat sitt språk än. Det får även 
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barnen att stanna upp och reflektera över konflikten innan den eskalerar. Efter att stopp-

handen har visats medlar förskolläraren mellan barnen för att finna en lösning på konflikten.  

En viktig del i det förebyggande arbetet av konflikter är att barnen får en trygg anknytning till 

förskolläraren. Genom en trygg anknytning får de tillit till förskolläraren och lär känna 

varandra. En viktig del för att känna tillit och få trygg anknytning är att förskolläraren är 

närvarande i barngruppen. Detta förebyggande arbete är något som genomsyras i flera av våra 

observationer och intervjuer. Något som också tas upp genomgående i intervjuerna är att 

konflikter oftast sker vid rutinsituationer och matsituationer då barnen är hungriga och trötta. 

En annan orsak till varför konflikter sker är att vissa barn ännu inte har utvecklat sitt språk. 

Detta gör att barnen missförstår varandra och inte kan uttrycka vad de känner och tycker. Då 

är det viktigt att förskolläraren medlar och hjälper barnen. Kommunikation är alltså en 

förutsättning för att kunna lösa konflikterna och för att konflikter inte ska ske. När 

förskollärarna märker att barnen inte kan kommunicera stöttar förskolläraren barnet. Detta är 

en del av det som Vygotskij kallar för proximala utvecklingszonen. Barnen i dessa exempel 

brister i sin kommunikation på grunda av språket och då sker en konflikt. Då hjälper 

förskollärarna att sätta ord på det barnen vill säga och hjälper de vidare (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2017, s. 260–261; Hwang & Nilsson, 2011, s. 67).  

Ytterligare en orsak till varför konflikter uppstår är enligt förskollärarna på grund av 

begränsning av självbestämmande. Barn vill ofta bestämma över sig själva och göra egna val i 

vardagen på förskolan. Förskollärarna menar dock på att detta inte alltid är möjligt då barn 

behöver begränsas i vissa situationer. Däremot anser förskollärarna att det är viktigt att skapa 

möjligheter för barnen att få uttrycka sina egna åsikter.  

 

7.2 Vad säger forskningen och vad visar verkligheten  

Vi kan utifrån våra observationer och intervjuer se att förskollärarna använder sig av 

konfliktstrategier som finns dokumenterade i forskning. De strategier som beskrivs och nämns 

i den forskning vi använt oss av i arbetet stämmer överens med det vi sett utifrån 

observationerna. Även resultatet från intervjuerna visar att förskollärarna i vår studie arbetar 

med utifrån de strategier som beskrivs inom forskning om konflikthantering. Under 

observationerna kan man också se att de förskollärare som intervjuats och sedan observerats 

arbetar på det sättet de beskriver att de gör. Vi kan också utifrån våra intervjuer se att 

förskolorna arbetar aktivt med att förebygga konflikter på olika sätt med hjälp av 

handlingsplaner för diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplaner.  
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Under intervjuerna har förskollärare nämnt att barn hamnar i affekt och att barn i ett sådant 

läge inte kan reglera sina känslor eller ta in relevant information. Psykologerna Hejlskov 

Elvén & Edfeldt skriver att barn inte kan samarbeta under fasen kaos, då barnet är i mest 

affekt. Detta är något som förskollärarna har uppmärksammat och arbetat med utifrån 

erfarenheter men också utifrån forskning. 

En förskollärare nämner under en intervju: 

 “Om det är ett barn som är argt och är uppe i affekt brukar jag göra som så att jag 

lyssnar och bekräftar med att jag ser att du är arg, men du behöver inte prata nu, vi 

kan prata sen. Jag är här och kom till mig om du vill prata eller så kommer jag om en 

stund och se hur det är. Och oftast i sådana situationer brukar det hjälpa. Det har 

man sett, också i forskning att ingripa när barnet är i som mest i affekt, det hjälper 

inte riktigt”.  

 

Utifrån forskning och beprövade erfarenheter visar resultatet i vår studie att barn har svårt att 

reglera och samtala om känslor när de är i affekt. Det kan därför enligt förskollärarna vara en 

fördel att reflektera och prata om konflikten med barnet i efterhand. Ytterligare strategier som 

förskollärarna använder och beskriver som centrala delar i ett lågaffektivt förhållningssätt är 

att vara lugn, rättvis och ha tålamod.  

Resultaten från intervjuerna och observationerna kan kopplas till konfliktpyramiden som 

Hakvoort beskriver som ett hjälpmedel vid konflikthantering (2010, s. 162). Hakvoort 

diskuterar skolans miljö när hon utgår från pyramiden, dock kan resultatet från denna studie 

även kopplas till pyramiden när det gäller förskolans verksamhet då liknande steg används. 

Förskollärarna förebygger konflikter genom att titta på hur miljön är utformad. Några tydliga 

strategier som förskollärarna använder vid förebyggande av konflikter är trygghetsvandringar 

och kartläggning av den fysiska miljön inomhus och utomhus. En annan strategi de använder 

är aktivitetstavlor på avdelningen som bestämmer hur många barn som får vistas i samma 

rum. Detta gör de för att de tror att detta minskar konflikter mellan barn.  

I Blunk, Russel & Armgas studie visar observationer att lärare inte går in särskilt ofta och 

avbryter eller ingriper i en konflikt (2017, s. 597–598). De menar att för att uppmuntra barn 

till att lösa konflikter själva ska läraren vara i bakgrunden. Utifrån våra intervjuer säger 

förskollärarna att de arbetar på detta sätt. Däremot visar observationerna att lärarna ofta 

ingriper eller hjälper till i konflikter mellan barn. Det betyder inte att förskollärarna inte 

arbetar utifrån det de har sagt utan det kan innebära att vissa konflikter kräver att 

förskolläraren behöver ingripa. Vidare nämner också en förskollärare att alla konflikter inte 

går att lösa och att olika konflikter behöver olika konfliktstrategier.  Om en konflikt sker 

mellan barn kan det i vissa fall lösas mellan barnen på egen hand och ibland behöver 

förskolläraren hjälpa till. Varje konflikt är en unik situation och kan därför inte alltid lösas 

med samma metoder eller konfliktstrategi. 
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Hwang & Nilsson nämner att barn som ännu inte utvecklat den språkliga förmågan har 

svårare att utveckla sin mentaliseringsförmåga (s. 213 & s. 216). Det gör att barn som ännu 

inte kan språket har svårt att sätta sig in i andras perspektiv. De har svårare att förstå varför 

andra barn gör eller tänker på ett visst sätt. En förskollärare beskriver under en intervju att 

konflikter ofta kan uppstå på grund av språket då de inte förstår varandra. En annan 

förskollärare nämner också att yngre barn som ännu inte utvecklat sin språkliga förmåga 

hamnar ofta i konflikt. De anser då att det är förskollärarens roll att hjälpa barnen att 

kommunicera för att de ska kunna förstå varandra. För att hjälpa barn att utveckla sin 

mentaliseringsförmåga behöver förskollärare även stötta barn i deras språkutveckling. Under 

en av observationerna förklarade en förskollärare att många av barnen inte hade svenska som 

förstaspråk och ofta hamnade i olika typer av konflikter då de inte förstod varandra samt att 

förskolläraren fokuserade på att sätta ord på det som hände åt dem för att stötta dem i 

språkutvecklingen. Under en annan observation där yngre barn hade samling, uppstod en 

konflikt mellan två barn och deras leksaker, då barnen inte utvecklat språket än, förklarade 

förskolläraren för dem vem som hade vilken leksak och hur man kunde turas om med 

leksakerna. 

I intervjuerna nämns inte bestraffning som en strategi förskollärare använder i 

konflikthantering i förskolan. Däremot visar en av observationerna att bestraffning sker utan 

att förskolläraren tänker på det. Här nedan visas ett exempel på en situation där bestraffning 

sker:  

”Under en annan observation hade förskolläraren samling med barnen och 

tanken var att alla skulle få sin bild som de kunde sätta på valfritt rum där de 

kunde leka. Då tog förskolläraren i tur och ordning upp ett kort så skulle alla 

barnen titta vilken bild som dök upp och fick då ta sin bild när den dök upp och 

sätta den där de ville. Här var det några barn som inte lyssnade under samlingen, 

förskolläraren märkte detta och fortsatte med nästa bild. Detta ledde till att dessa 

barn som inte lyssnade märkte att de fick sitta kvar till sist och blev upprörda 

över detta”.  

Under intervjuerna nämner förskollärarna till sist att kunskap inom konflikthantering i 

förskolan är viktigt. Däremot anser de att de har fått för lite kunskap under 

förskollärarutbildningen och fått utveckla kunskap i praktiken efteråt. De har utvecklat sina 

egna kunskaper genom egna upplevelser och erfarenheter. De har även med hjälp av 

forskning och i reflektioner mellan kollegor utvecklat sina kunskaper inom konflikthantering.  
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8 Konklusion  

Vårat resultat visar att konflikter sker dagligen i förskolan och är en del av förskollärarnas 

vardag. Konflikthantering är enligt förskollärarna viktigt arbete och man bör utveckla sina 

kompetenser inom det. De är medvetna om att konflikter sker av olika anledningar och 

försöker arbeta förebygga konflikterna på olika sätt. De arbetar även förebyggande av 

konflikter med hjälp av likabehandlingsplanen och kartläggningar av miljöerna. 

Förskollärarna använde sig av olika konfliktstrategier och de anser att de bör utgå från varje 

enskild situation. Vissa strategier går inte att använda vid alla situationer och bör anpassas 

utifrån barngruppen och situation. 

8.1 Vidare forskning  

Under arbetets gång har vi känt att fortsatt forskning skulle kunna handla om barns lärande i 

konflikthantering, förutsatt att forskningen sker under en längre period. Vad är det barn 

egentligen lär sig i konflikter och är konflikter alltid negativt för barn?  

Det hade också varit intressant att vidare undersöka begreppet lågaffektivt bemötande som 

utgår från ett psykologiskt perspektiv. Detta begrepp belyser förhållningssättet och 

bemötandet av barn i förskolan med affektutbrott och svårigheter med känsloreglering.  
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10 Bilagor  
 

10.1  Bilaga 1. Frågor till intervju och observationsfokus 

 

Intervjufrågor  
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Anser du att det är viktigt att ha kunskaper som förskollärare inom konflikthantering?  

3. Vad är en konflikt i förskolan för dig?  

4. Vilka konfliktstrategier/metoder använder du i konflikter?  

5. Om det sker konflikter mellan barn, hur hanterar du dessa?  

6. Hur hanterar du en konflikt med ett barn (konflikt mellan vuxen-barn)?  

7. Varför tror du att konflikter uppstår i förskolan?  

8. När enligt dig uppstår oftast konflikter?  

9. Var uppstår konflikter oftast enligt dig?  

10. Vad tycker du är förskollärarens roll i en konflikt mellan barn?  

11. Hur gör du för att förebygga eventuella konflikter?  

 

 

 

Observation fokus 

• Vad för typ av konflikter uppstår? 

• I vilka situationer uppstår konflikterna, med barn och mellan barn? 

• Om konflikter sker, var uppstår konflikterna?  

• Vilka konfliktstrategier använder förskolläraren i konflikter med barn och mellan 

barn? 
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10.2   Bilaga 2. Medgivande till deltagande i en studie  
 

Medgivande till deltagande i en studie  

 

Studien, som kommer att handla om konflikthantering i förskolan inom ramen för 

förskollärarens arbetsuppgifter, förhållningssätt och kompetenser, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Sabina Simm och Beatrice Sonehag som 

går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i intervjustudie och observationsstudie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien.Jag vet att ingen obehörig får ta del av 

insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. All 

data som förekommer inom studien kommer att endast användas för studiens syfte och 

forskning.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas både under intervju och observation. 

 

Förskollärarens namn: …………………………………………….  

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... 

Underskrift från förskollärare 

 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 
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10.3  Bilaga 3. Information angående en studie om konflikthantering i 

förskolan 

 

Information angående en studie om konflikthantering i förskolan  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Allmän info om studien:  

Studien som vi valt att göra handlar om hur förskollärare jobbar med konflikthantering i 

förskolan. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska hantera en konflikt, ska man gå in 

och hjälpa till eller ska man låta barnen lösa den själva? Vårt fokus i denna studie är på hur 

förskolläraren kan arbeta med konflikthantering med barn i verksamheten. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera dig under en förmiddag/eftermiddag 

i förskolan. Vi kommer att samla in data genom att anteckna under observationen utan att 

medverka på annat sätt och utan att påverka ditt arbete. Vi kommer att använda penna och 

papper för att kunna dokumentera de situationer där barnen och förskolläraren befinner sig. 

Under intervjun kommer inspelning att ske för att kunna få med allt som sägs och för att få ett 

så trovärdigt resultat som möjligt.  

 

Observationen kommer att ske under oktober-november månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Om ni är positiva till 

deltagande kan ni skriva under på blanketten. Det kommer finnas möjlighet för dig som 

deltagit att ta del av studien när studien är avslutad. Om ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Pia Eriksson  

Uppsala 9/11–2018 

 

Sabina Simm  

Mail:  

Beatrice Sonehag 

Mail:  


