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Sammanfattning: 

Denna studie bygger på observationer av fri lek i såväl förskolan som förskoleklassen. I bägge 

verksamheterna är konflikter och konflikthantering vardagsmässiga inslag då barn och elever 

ständigt arbetar med sina inbördes relationer. Fokus har i denna studie riktat sig mot att ta 

fasta på de strategier som barn respektive elever använder sig av för att hantera konflikter som 

tillstöter under den fria leken, många gånger för att kunna leda samspelet sinsemellan vidare. 

Frågeställningarna som legat till grund för studien berör vilka strategier barn i förskolan 

respektive elever i förskoleklass använder sig av för att hantera konflikter. Samt huruvida det 

finns likheter och skillnader i hur barnen och eleverna hanterar konflikter i förskolan 

respektive förskoleklassen. Utifrån Alvestads (2010) fem kategorier vad gällande 

konflikthanteringsstrategier har resultatet sammanställts för att ge möjlighet att bearbeta 

frågeställningarna. Resultatet påvisade att det fanns stora likheter i hur barn i förskolan 

respektive förskoleklassen använde sig av strategier i sin konflikthantering Kommunikation 

var den viktigaste aspekten för att barn och elever skulle kunna hantera konfliktfyllda 

situationer. Att uttrycka sig verbalt var någonting som samtliga barn och elever använde sig 

av i hanteringen av konflikter, men även annan typ av kommunikation såsom kroppsspråk 

förekom frekvent. 

 

Nyckelord: konflikter, konflikthantering, kommunikation, relationer, samspel, 

kommunikation. 
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Inledning 

…. 

Pojken: ”det är min bil” 

Flickan: ”nej, det är jag som har den” 

Pojken: ”men det är miiiin bil!” 

Flickan: ”inte nu” 

Pojken: ”då säger jag till en vuxen” 

 

Inom all lek finns motsättningar, osämja och konflikter. Episoden här ovan är inget ovanligt 

inslag i barns vardag. Om man får chansen att vistas med barn på förskolan eller elever i 

förskoleklassen märker man snabbt att deras vardag är allt annat än problemfri. Vardagen är 

kantad av konflikter, missförstånd och relationsarbete, vilket mestadels sker i leken. För 

många av de yngre barnen är detta deras första chans att skapa egna relationer till andra 

individer än de som tillhör den närmaste familjekretsen. Med andra ord ett betydelsefullt 

arbete som får långtgående effekter för barnens fortsatta liv. Detta gör att det kan vara värt att 

stanna upp och titta närmare på just fenomenet med att bygga relationer, behålla dem och 

säkerställa det interaktionsutrymme man har. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

har författarna spenderat tid i förskola och skola, någonting som har synliggjort problematiken 

med konflikthantering i allmänhet. Detta har väckt frågor hos författarna såsom: Hur ser en 

konflikt i förskolan/förskoleklassen ut? Vem är det som bestämmer i leken? Vad är det som 

påverkar hur konflikten löses? Hur ska pedagogen tänka innan denne ingriper vid en pågående 

konflikt? 

 

I den nyfikenhet som väckts ur dessa frågor har författarna sedan valt att utforma detta arbete. 

Detta med fokus att lyfta de konflikthanteringsstrategier som barn respektive elever använder 

sig av i sin vardag i förskola och skola. 
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Bakgrund 

I all verksamhet som inkluderar människor uppstår konflikter. Dessa är till för att leda de 

sociala relationerna vidare. I verksamhet med barn så blir konflikthantering en vardag då barn 

ständigt hamnar i situationer då de har olika utgångspunkter i sociala samspel. Därför blir 

konflikthantering en naturlig del i deras vistelse i förskolan och skolan (Heydenberk & 

Heidenberk, 2007, s.119). I dessa verksamheter ska olika barn samsas om utrymme, leksaker 

och kamrater, trots att detta inte är en självvald gruppkonstellation. Förskolan och 

förskoleklassen består av sammansättningar av barn och elever med skilda erfarenheter med 

sig i bagaget. Alla gruppers sammansättningar skiftar över tid då gruppmedlemmarna 

påverkas av varandra både medvetet och omedvetet. Detta är något som pedagogerna måste 

förhålla sig till därför kan det vara bra att känna till hur barn och elever bemöter, agerar och 

hanterar konflikter som uppstår i vardagssituationer (Thornberg, 2004, s. 7). Konflikter i 

barngruppen är bundna till de relationer som barnen har inbördes och det blir därför viktigt för 

dem att själva att lösa dessa konflikter (Palm, 2010, s. 33). Därför blir det också en effekt att 

barn som känner varandra har lättare att lösa konflikter (Alvestad, 2010, s. 182).  

 

Just interaktion med andra är relevant för den pedagogiska verksamheten då styrdokumenten 

uttryckligen beskriver att alla barn ska ha möjlighet att integrera med andra. Läroplanen för 

förskolan beskriver att:  

 

”Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 

konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Lpfö98/10, s. 10).  

 

Någonting som också tas upp under avsnittet om övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 

genom att:  

 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med 

andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion 

och historia” (Lgr11, s 15).  

 

Detta syftar till att båda verksamhetsformerna ska ge utrymme för arbete med sociala 

relationer, någonting som kan tolkas som att detta är en viktig del av den fostran och 

utbildning som pedagogerna ska ge barnen och eleverna inför det fortsatta livet. Konflikter 

avgränsar sig nämligen inte enbart till förskolan och skolans värld, utan berör de inblandade 

även utanför dessa verksamheter. Detta gör att konfliktlösningsstrategier och erfarenheter har 

en positiv effekt under hela livet (Heydenberk & Heidenberk, 2007, s.125). Syftet med att 
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barn löser konflikter sinsemellan är bland annat för att de tillsammans ska kunna återställa 

den relation de hade innan konflikten startade. I en barngrupp där konflikthantering är en del 

av vardagen stärker individerna och gruppen i sin helhet sina inbördes relationer då de lär 

känna varandra, tar del av varandras uppfattningar och mål. Barnen kan på så sätt lära sig att 

ta hänsyn till varandra (Kolfjord, 2010, s. 33). 

 

I verksamheten blir det tydligt när konflikthanteringen barnen emellan fungerar 

otillfredsställande. Det ger mer konflikter då den ursprungliga källan till problematiken 

mellan barnen aldrig egentligen reds ut. Dessutom blir miljön som en följd av detta orolig och 

otrygg, någonting som blir ett hinder för både lärande och utveckling (Öhman, 2009, s. 26). 

Utgångspunkten för att kunna arbeta med konflikthantering har sin grund i en förförståelse för 

själva begreppet konflikt. Någonting som är nödvändigt att sätta sig in i för att förstå sig på 

strategival som görs i konfliktsituationer, samt vad som är bakomliggande faktorer för 

handlande i dessa kritiska ögonblick. Ellmin (2008) beskriver konfliktbegreppet med 

påföljande definition: 

 

”En konflikt är en situation där två eller flera krafter försöker påverka något i olika riktning. 

Dessa krafter orsakar spänningar och ibland även fientligt beteende eller fientlighet” (Ellmin, 

2008, s.11)  

 

Detta kan ses som en förklaring som inbegriper flera aspekter av konflikter i sin helhet, med 

fokus på framförallt konfliktens fientliga karaktär. Tillsammans med den ytterligare 

förklaringen som Ellmin (2008) ger, så blir det begripligt som att konflikter uppstår när 

individer missuppfattar situationer eller varandra, men även då intressen går isär (Ibid. s. 10). 

  

Att en konflikt påbörjas har nästan alltid en typ av felbeteende som grund, exempelvis flykt, 

ifrånskyllande eller beroendesituationer (Maltén, 1998, s.145). I rollen som pedagog måste 

hela tiden ställningstaganden göras för hur barnen ska bemötas. Barn är olika, man måste se 

intentionen bakom deras handlande. Individer har olika referenspunkter baserade på vad de 

tidigare varit med om. Därför kan en individ uppfatta någonting helt annat än vad som var 

planerat. För att undvika missförstånd i en grupp är det betydelsefullt att ha en delad 

referensram som alla parter förstår. En bredare referensram minimerar risken för att 

missuppfattningar uppstår (Ellmin, 2008, s.103). Öhman (2009, s. 132-133) förklarar att 

förskolan inte ska vara skild från världen. Pedagogernas uppdrag är att uppträda som goda 

förebilder för att barnen ska kunna tillgodogöra sig positiva erfarenheter vad gällande 

problemlösning och kommunikation. Detta blir också allmängiltigt för skolan, då konflikter 

existerar i alla skolformer, enda från förskolan (Heydenberk & Heidenberk, 2007, s. 119). 

Vidare är kommunikation en av de viktigaste redskapen i samspel med andra oavsett ålder. 
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Stensaasen & Sletta (2000, s. 232) beskriver denna kommunikation som en ständigt pågående 

process då den inte har något egentligt mål frånsett att leda interaktionen vidare. Det är också 

en relevant aspekt att barn som kommunicerar med varandra gör det på ett sätt som är 

annorlunda jämfört med en barn-vuxen konversation. Kommunikationen är annorlunda på så 

sätt att jämnåriga barns kommunikativa förmåga blir mer öppen och mottagande (Szklarski, 

1996, s. 28).   

 

För att pedagogen ska veta när rätt tillfälle är att gå in i en pågående konfliktsituation så måste 

ett visst mått av erfarenhet och kunskap kring barnens egen konflikthantering finnas. Alla 

barn har inre önskningar och utför därför handlingar som syftar till att uppnå dessa. Därför har 

det betydelse att pedagoger i förskola och skola har förmågan att se både till barnens inre 

önskningar och till de valda metoderna och på så sätt hjälpa barnen och vägleda dem till vad 

som är godtagbart och inte. Pedagogen behöver således ge barn i förskola och skola redskap 

för att nå sina inre önskningar (Palm, 2010, s. 51- 5). Detta eftersom förskola och skola ska 

sträva efter att barnen ska bli kompetenta på att själva lösa problem och kritiskt granska sin 

omgivning (Alvestad, 2010, s. 15). Därför blir det viktigt för blivande pedagoger att få en 

grundläggande kunskap dels om hur konflikterna ser ut, men även på vilket sätt dessa skiljer 

sig under de tidigare åren. En omedelbar effekt av att studera detta blir också att deras likheter 

belyses och att olika strategier för konflikthantering hamnar i fokus. 

 

Genom att observera konflikter kan vi lära oss mycket kring konflikthantering fenomen. Det 

ger en bra utgångspunkt i arbetet som pedagog, då en viktig del i arbetet med barnen är just att 

främja och bibehålla goda relationer, en inte alltför lätt uppgift. Dessutom studeras även 

skillnader och likheter mellan förskolan och förskoleklassen i denna uppsats, någonting som 

ger en tänkvärd inblick i konflikhantering för barn i de tidiga åren. Avsikten med denna studie 

är att undersöka vilka strategier barn använder sig av för att hantera konflikter i den fria leken.  
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Litteraturöversikt 

Denna del av uppsatsen syftar till att lägga grunden för den analys och diskussion som 

kommer att omge resultatet. Dessutom lyfts intressanta aspekter som blir viktiga för förståelse 

av studien upp här, samt att teorin som studien bygger på konkretiserar ämnet ytterligare. 

Tidigare forskning 

För att kunna överblicka det aktuella forskningsfältet samt för att strukturera den kompakta 

text som här nedan kommer presenteras så har en tematisk indelning gjorts. Denna indelning 

sker i form av underrubriker för att vägleda läsaren.  

Kommunikativa redskap 

I situationer som innefattar samlek så krävs kommunikation av något slag, vilket är 

utgångspunkten för att samspel ska kunna ske barn emellan, någonting som finns naturligt hos 

barnen (Bygdeson-Larsson, 2010, s. 83). Kommunikation kan dock beskrivas innehålla flera 

olika komponenter, däribland både verbal och fysisk förmåga. Även utelämnandet av 

kommunikativa redskap, såsom pauser, miner och blickar, blir i sig också ett redskap i leken 

(Alvestad, 2010, s. 189). Tellgren (2004, s. 95) beskriver fördelarna med användandet av tyst 

kommunikation i situationer då barn ska ta sig in i pågående lek. Detta då den inte påverkar 

ett leksamspel i negativ riktning eftersom det inte uttalats något öppet hot mot interaktionen 

(Ibid. s. 131).  Detta innebär också att olika kommunikationsformer har skild verkan beroende 

på situation. Någonting som Thornberg (2007, s. 119) beskriver som att barnen blir tvungna 

att anpassa sin kommunikation och därmed sin konfliktstrategi beroende på det som 

motparten ger uttryck för. Detta kan också problematiseras genom det som Kazura & Flanders 

(2007, s. 553) besktiver som att de inre önskningar som varje barn bär med sig är en 

betydelsefull aspekt i hur de väljer att agera gentemot sina kamrater. Därmed blir agerandet 

både ett resultat av barnets egna föreställningar men också en tolkning av situation och 

verksamma aktörer i situationen. Någonting som i hög grad påverkar deras förmåga att lösa 

konflikter, då skilda mål i leksituationer ger olika villkor för samspel (Ibid. s. 552-553). 

Exempelvis har barn vars önskan är att ensam få ett objekt inte något behov av pragmatiska 

lösningsstrategier. De ser istället till sina egna behov i sammanhanget och vill påvisa och 

rättfärdiga sin egen nyttjanderätt av ett ting (Szklarski, 1996, s. 98). Situationen blir också 

beroende av det sammanhang barnen vistas i, någonting som berör både relationsstatusen som 

Thornberg (2007, s. 119) beskriver, men även aspekten av en öppen och tillitsfull miljö som 

utgångspunkt påtalas för att en konflikthantering ska kunna få ett positivt utfall (Marklund, 

2007, s. 167). 
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Förutom önskningar, anpassning till situationen och tillvarataganden av andras tankar så är 

även bekräftelse en viktig komponent i kommunikationen, det är själva huvudorsaken till att 

barnen vill samspela (Bygdeson-Larsson, 2010, s. 83). Någonting som också är synligt i 

verbala samspelssituationer där barnen arbetar för att få igenom sina egna föreställningar, 

oavsett priset för detta (Szklarski, 1996, s. 110). Även den personliga mognaden spelar här in, 

då barn med tiden utvecklar mer kunskap för att kunna hantera problematiska situationer 

(Tellgren, 2004, s. 129). Därav blir det konkret att barnen alltid utgår ifrån sig själva i sitt 

samspel med andra (Bygdeson-Larsson, 2010, s. 83).  

 

Situationer som innefattar konflikthantering kräver att barnen/eleverna ger sig in i någon typ 

av kommunikativt samspel. Där kan de yttra sig och dela de tankar de bär inom sig själva, 

både gällande den pågående leken samt konfliktens orsak (Szklarski, 1996, s. 83). 

Butovskaya, Verbeek, Ljungberg & Lunardini (2000, s. 248) har sett skillnader i hur 

hanteringen skedde i konfliktsituationer mellan barn i olika ålderskategorier. Detta främst då 

barnen hade olika förutsättningar för kommunikation och samspel genom att de tillhörde olika 

ålderskategorier (Ibid.). Alltså en konsekvens av den personliga utvecklingen och den mognad 

som Tellgren (2004, s. 129) beskriver. Yngre barn använder sig naturligt av mindre verbal 

kommunikation, en påföljd av att de ännu inte behärskar sin språkliga förmåga. Detta behöver 

emellertid inte betyda att yngre barn har ett samspel bestående av mindre kommunikation 

sinsemellan (Alvestad, 2010, s. 47). Emellertid syftar kommunikationen snarare till att barnen 

ska ta in varandras tankar och göra tolkningar av dessa för att kunna förstå sig på situationen 

och de utgångspunkter som finns för samspel (Ibid. s. 33). Att kommunicera uteslutande 

genom icke verbala kommunikationsformer behöver inte vara en nackdel eftersom 

kommunikationsredskap innefattar långt mycket mer än enbart det verbala, exempelvis 

kroppsspråk som blickar, mimik och gester (Ibid. s. 36). Någonting som är gynnsamt för dem 

som ännu inte behärskar det verbala språket fullt ut. För trots svårigheter i kommunikationen 

så är detta en förutsättning för att barnen ska kunna arbeta med sina relationer till varandra 

och dela det interaktionsutrymme som finns (Ibid. s. 180). Den studie som Szklarski (1996, s. 

110) genomförde pekade på att svenska barn i stor utsträckning löste sina konfliktsituationer 

med en stor del nyttobetonad kommunikation. Detta betyder inte nödvändigtvis att det är 

någonting som enbart innefattar muntlig kommunikation som tidigare påpekats, då även små 

barn (utan utvecklade verbala kommunikationsverktyg) kan få fram pragmatiska lösningar i 

olika problemkantade situationer (Ibid. s. 156). Detta har sin grund i att 

konfliktlösningsstrategier är ett resultat av den personliga utvecklingen (Ellmin, 2008, s. 29).  

 

Det finns dock aspekter som kan försvåra samspelet. Att ha en bristande muntlig 

kommunikationsförmåga (både verbalt och kroppsligt) leder i regel till att barnet har svårt att 
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ha konflikthanteringsstrategier som motsvarar åldersadekvat nivå (Horowitz, Jansson, 

Ljungberg & Hedenbro, 2005, s. 458). Detta kan också förankras i att barnens förmåga att 

verbalt uttrycka sig också återspeglas i hur de bemöts av sina kamrater (Kazura & Flanders, 

2007, s. 552). Genom att barnet ger uttryck för sina egna tankegångar i konflikten så ökar 

också chanserna för barnet att kunna nå en gynnsam lösning på konflikten (Ellmin, 2008, s. 

9). Någonting som också gör att detta blir relevant då den muntliga kommunikationen leder 

till lösningar som leder leken vidare (Alvestad, 2010, s. 33, 37). Detta kan beskrivas som att 

barn som använder den verbala strategin vill åstadkomma fortsatt samspel i de flesta fall 

(Ibid.). Förhandling kring regler om relationer och samspel sker tills enighet uppnåtts mellan 

alla inkluderade i situationen (Ibid. s. 179-180). En negativ aspekt som Szklarski (1996, s. 

111) lyfter är dock att det emellertid kan vara svårt att bryta en verbal 

konflikthanteringsstrategi då ingen av de inblandade vill stå tillbaka. Detta eftersom 

utgångspunkten för samtliga aktörer är att den egna ståndpunkten inte ska ändras (Ibid.). I de 

fall då strategin, oavsett art, leder till en faktisk lösning för problematiken så känner barnen 

dock en hög grad av tillfredsställelse. Någonting som kan ses som en ren belöningssituation 

då det är precis vad skolan vill åstadkomma (Marklund, 2007, s. 176). 

Relationers betydelse 

När barn samspelar agerar de tillsammans med andra och förhåller sig till de gemensamma 

referensramar som de tillsammans förhandlat fram (Alvestad, 2010, s. 33). Den relation två 

individer har sinsemellan är i många fall avgörande för hur en konflikt hanteras och hur det 

fortsatta samspelet utvecklas. Detta är någonting som Thornberg (2007, s. 109) bekräftar i sin 

studie som inriktat sig mot just vänskapsrelationer i förskolan och hur dessa påverkar 

konflikter. Thornberg gör gällande att relationsstatusen mellan två individer är avgörande för 

utgången av en konflikt (Ibid. s. 119). Någonting som också vidare påpekas av både Alvestad 

(2010, s. 33) och Butovskaya, Verbeek, Ljungberg & Lunardini (2000, s. 252). Barn som har 

en djupare relation kan lättare avläsa varandra och därmed också på ett enklare sätt avläsa 

varandras reaktioner i konfliktfyllda situationer (Alvestad, 2010, s. 33). Följaktligen kan barn 

som är att betrakta som vänner bättre samspela i högre grad även vid konfliktfyllda situationer 

(Butovskaya, Verbeek, Ljungberg & Lunardini, 2000, s. 252). Detta blir också ett resultat av 

att den ena partens agerande är en motreaktion mot den andres reaktion, någonting som 

styrker att konflikten i högsta grad är en konst i samspel (Thornberg, 2007, s. 119). Vidare 

kan detta också kopplas till Szklarskis (1996, s. 158) studie vars resultat pekar på att barn har 

ett annorlunda sätt att bemöta varandra i konfliktsituationer kontra deras bemötande av vuxna. 

Någonting som mycket troligt har sin grund i att vuxna och barn möter varandra på olika 

nivåer (Tellgren, 2004, s. 27). Detta omöjliggör det som Alvestad (2010, s. 180) beskrivit som 

jämlikt utrymme i konflikthanteringen, någonting som hans resultat pekat ut som 

betydelsefullt för en positiv konfliktlösning då barnens framgång i konflikthanteringen beror 



12 

 

till stor del på maktförhållandet mellan aktörerna. Konflikten får ett mer lyckat utfall i de 

situationer där flera barn är medverkande i förhandlingen och får liknande utrymme i 

konflikten, gentemot om ett barn enskilt tar mer utrymme än de övriga (Ibid.). 

Våldsamma inslag 

I de situationer då möjligheten till verbal kommunikation omöjliggörs, exempelvis genom 

bristande förmåga att uttrycka sig, så blir kroppsspråket någonting centralt (Szklarski, 1996, s. 

114-115). Hur barnen förhåller sig till varandra synliggörs genom hur de placerar sig i 

rummet, vilka gester de använder och andra fysiska betingelser (Alvestad, 2010, s. 189). Det 

senare kan dock vara en komplicerad komponent, då fysiskt agerande ofta innefattar ett visst 

mått av våld (Ibid. s. 92). Att fysiskt hantera en konfliktsituation beror oftare på att det är den 

enda möjliga lösningen än att detta är ett faktiskt val (Szklarski, 1996, s. 115). Detta bygger 

emellertid också på vad barnen har för möjlighet att välja andra metoder, då dessa kräver 

andra förmågor (Tellgren, 2004, s. 129). Därför kan det också ses som att det är viktigt för 

barnen att underbygga sin konflikthanteringsstrategi med argument för att hävda sin egen 

ståndpunkt och rättfärdiga sitt handlande (Szklarski, 1996, s. 110). När en konfliktsituation 

uppkommer mellan barn som leker med varandra på förskolan använder de sig ofta av 

pedagogen som ett sätt att få sin vilja igenom i konflikten (Tellgren, 2004, s. 135). Detta kan 

ske trots att pedagogen inte fysiskt närvarar där leken pågår. Barnen kan hävda att pedagogen 

säger si eller så och därmed hävda sin ståndpunkt i konflikten. Detta sätt att argumentera blir 

ofta slagkraftigt och är därmed en metod som barnen på förskolan använder flitigt (Ibid.). I de 

fall då den fysiska strategin tar över beror detta ofta på att det saknas just argument av detta 

slag och att barnet därmed inte kan förhålla sig till någon annan typ av kommunikation 

(Szklarski, 1996, s. 115). 

 

Inom den fysiska strategin är slag och knuffar de vanligaste inslagen, men även att på andra 

sätt påvisa sin förhållning i leken med kroppen innefattas (Alvestad, 2010, s. 189). Ofta 

används denna metod för att få ett övertag i situationen, någonting som ofta sker på bekostnad 

av både leken och de utsatta aktörernas integritet (Szklarski, 1996, s. 130). Vidare menar 

Szklarski att i situationer där barnen får möjlighet att fundera igenom sitt strategival så 

försöker de gärna undvika denna typ av offensiv konflikthantering. Någonting som beror på 

att fysiska inslag ofta elimineras i leken (Ibid.).  

Strategival i leken 

Barn i förskolan använder sig dagligen av olika strategier för att få tillgång till samvaro med 

andra barn i den fria leken. Om barnen nekas tillträde till en lek eller stöter på konflikter är de 

flexibla i sina byten av strategier och visar stort tålamod när de försöker hitta ett sätt för att 
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lösa konflikten på ett sätt som gynnar dem (Tellgren, 2004, s. 129). Det tar inte långt tid innan 

barn förstår att det inte enbart räcker med att använda en strategi för att få tillgång till en 

pågående lek utan använder sig av flera strategier som de utvecklar vartefter att de prövat 

olika strategier. Barn kan därför inte i förväg bestämma sig för den strategi de ska använda 

utan måste anpassa valet efter situationen i samspel med de övriga deltagarna (Ibid. s. 134). 

Hur barn väljer att hantera eventuella konfliktsituationer beror delvis också på hur barnens 

erfarenheter kring en viss strategi tar sig uttryck. Barn väljer strategi i konfliktsituationer 

beroende på rutin, de gör alltså på ett sätt som de tidigare funnit bra lösningar genom 

(Heydenberk & Heidenberk, 2007, s. 124). Någonting som bygger vidare på Thornbergs 

(2007, s. 119) studie som bekräftar att barn inte väljer konflikthanteringsstrategier 

slumpmässigt, utan att det istället är en reaktion på motpartens agerande.  

 

I leken förekommer ofta konfliktsituationer. En typ av konflikt som påverkas av de 

deltagande parternas inbördes relationer är just förhandlingen kring interaktionen sinsemellan 

(Alvestad, 2010, s. 179). Exempelvis tillstöter problem då ett barn vill vara katt, men då leken 

hela tiden kretsat kring bilar. I en sådan situation så måste enighet uppnås innan samspelet 

kan fortsätta. Detta i sin tur förutsätter att parterna vill enas och bygga vidare på både sina 

relationer och sin lek, vilket måste antas vara riktigt då själva kärnan till konflikthanteringen 

är att samspelet och interaktionen ska kunna fortlöpa (Ibid.). Någonting som barnen i 

förskolan har gemensamt oavsett ålder är att de vill behålla det utrymmet som de byggt upp 

tillsammans med andra. Barn yttrar detta genom att de försvarar sitt interaktionsutrymme i 

stor utsträckning, till sin hjälp använder de sig av inneslutande och uteslutande handlingar 

(Szklarski, 1996, s. 109, 116). Därför kan det vara problematiskt för ett barn att försöka få 

tillträde till en redan pågående lek eftersom denna oftast försvaras av deltagarna (Ibid. s. 109). 

Barn som önskar tillträde i lek behöver därför förfoga över vissa kompetenser och behärska 

olika strategier för att nå sitt mål om delaktighet i leken. Detta innebär att kompetenser som 

att kunna se till lekens innehåll och därmed anpassa sig till denna måste finnas (Tellgren, 

2004, s. 131). 

 

Oavsett vilken sorts strategi barnet väljer att använda sig av så bygger detta vidare på det 

Heydenberk & Heidenberks (2007, s. 125) studie konstaterade, nämligen att barnen kunde 

omsätta inlärda konflikthanteringsstrategier i verkliga situationer. En aspekt som också kan 

sättas samman med deras resultat att goda problemlösare inte undviker konfliktsituationer, 

utan istället arbetar för att finna en faktisk lösning i de situationer där de ställs inför stundande 

konflikter (Ibid. s. 124). Att anpassa sig i en konfliktsituation har ofta sin grund i en vetskap 

om konfliktens stundande utgång. Detta innefattar att utfallet blir endera värre om en lösning 

inte uppnås än att den ena (den medvetna) parten får stå tillbaka (Szklarski, 1996, s. 122-123).  
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I Butovskaya, Verbeek, Ljungberg & Lunardini (2000, s. 249) studie noterades också att både 

svenska och ryska barn använde sig av sånger och ramsor i sitt samspel. Detta innefattade 

konflikthanteringen såväl som vid undvikandet av konflikter, exempelvis inräkningsramsor 

(Ibid.). Strategivalet och de önskningar som detta grundar sig i hör nämligen samman med 

barnets tidigare erfarenheter (Heydenberk & Heidenberk 2007, s. 124). Barns lek är ofta nära 

sammanknutna med tidigare erfarenheter och därmed har barnen starka känslor för dess 

innehåll (Bygdeson-Larsson, 2010, s. 84). 

Teoretiska utgångspunkter 

Arbetet har utvecklats utifrån flera givna teorier som har sin utgångspunkt i definitionen av de 

centrala begreppen konflikt och kommunikation. Dessa begrepp har varit nyckelfaktorer inom 

denna studie så tillvida att de uttrycker själva kärnan i arbetet. För att förstå hur dessa hänger 

samman både inbördes och med den aktuella studien krävs en inläsning på vad deras betydelse 

innefattar, sett ur flera perspektiv (olika forskare och författares). Därtill bör även påpekas att 

studien inte har någon specifik teoretisk utgångspunkt frånsett att den utgår ifrån dessa begrepp 

som nu kommer presenteras. 

  

Konfliktbegreppet kommer ifrån det latinska ordet för sammanstötning, vilket är ordet 

conflictus (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2000, s. 134; Lind, 2009, s. 8; Maltén, 1998, s. 

145). I denna uppsats behandlas konfliktbegreppet i relation till den fria leken. 

Konfliktsituationer är ett vardagsmässigt inslag för barn i förskola och skola. Detta eftersom 

konflikter avser en förhandling som ska syfta till att leda leken och dess aktörers sociala 

relationer vidare (Alvestad, 2010, s. 37).  Någonting som också innefattar att konfliktens syfte 

är att lösa den bakomliggande problematiken, alltså det som ligger till grund för konflikten 

(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2000, s. 134). Det finns enligt Ekstam (2004, s. 6) flera 

förklaringar till vad en konflikt är, men att det i grunden är en oenighet. Vidare beskriver 

författaren att konfliktens lösning kan bli antingen destruktiv eller konstruktiv. Någonting 

som får konsekvenser för de inblandade på så sätt att det påverkar det fortsatta samspelet 

(Ibid.). Vidare beskriver Lennéer-Axelson & Thylefors (2000, s. 134) konflikt som ett laddat 

tillstånd inom vilket aktörerna har återkommande svårigheter att samspela. Dessutom belyses 

också interaktionens betydelse och inom vilken kontext konflikten alltid kommer existera 

(Ibid.). Ellmin (2008) som också undersökt det sociala samspelet beskriver med följande citat 

vad en konflikt innebär: 

 

”En konflikt existerar när oförenliga aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med en 

annan är en sådan som förhindrar, blockerar, stör eller skadar eller på annat sätt gör den andra 

aktiviteten mindre sannolik eller effektiv” (Ellmin, 2008, s.11). 
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Konflikt begreppet är komplext eftersom spannet mellan vad som är en konflikt är stort 

(Ellmin, 2008, s. 11). Det finns stora konflikter och mindre omfattande konflikter, dessa kan 

pågå mellan individer eller pågå inom en individ utan att omgivningen vet om att konflikten 

existerar (Ellmin, 2008, s. 12; Lind, 2009, s. 8). Ett exempel på en konflikt som en individ kan 

brottas med utan omgivningens medvetande är en strävan efter hur individen skulle vilja vara 

och uppfattas men inte är (Ellmin, 2008. s.12). Thornberg (2007, s. 110) beskriver 

konfliktbegreppet som något betydelsefullt för barn, detta eftersom konfliktsituationer är 

källan till utveckling och lärande för barn i förskolan. Detta kan också kopplas till Ellmin 

(2008) som skriver att ”en konflikt uppstår aldrig ur ingenting och uttrycker nästan alltid 

någonting viktigt” (Ibid. s. 7). Detta innefattar att konflikter som social samspelsform är ett 

forum inom vilket många spänningar ventileras.  

 

Det finns olika sätt att hantera konflikter, någonting som Ekstam (2000, s. 85-90) lyfter fram i 

form av fem stilar: Den första författaren nämner är kamp, någonting som också innefattar 

konkurrens, där syftet i konflikten blir att vinna (Ibid. s. 85-86). Samverkan och samarbete är 

också en stil som används och som innefattar att parterna vill olika saker, men att de också 

vill bli eniga (Ibid. s. 86-87). Därefter beskrivs kompromiss som en stil, någonting som 

innebär att parterna måste samverka så att båda får ett gynnsamt utfall av konflikten (Ibid. s. 

87-88). Vidare beskriver Ekstam en undvikande stil, som innebär att konflikten undviks och 

parterna tar avstånd för att slippa vara delaktiga i konfliktsituationen (Ibid. s. 88-89). Tillsist 

benämns även en stil som innefattar anpassning, alltså att den ena parten låter motparten 

bestämma och därmed själv står tillbaka för att komma vidare i interaktionen (Ibid. s. 89-90).  

 

Det finns även fler författare som valt att lyfta olika strategier för att hantera konflikter.  

Lennéer-Axelson & Thylefors (2005, s. 213) beskriver också olika sätt att lösa konflikter. 

Benämningen är strategier istället för stilar, men innefattar också fem kategorier. Anpassning 

som innebär att man frivilligt låter någon annan ta över i en konflikt (Ibid. 224-225). Vidare 

finns även strategi som syftar till kompromiss, något som gör att parterna i en konflikt måste 

enas oavsett om båda parter måste stå tillbaka (Ibid. s. 225). Även undvikande kan ses som en 

strategi för att förhålla sig till konfliktsituationer, något som gör att man inte tar tag i 

konflikten utan istället inväntar lösning från annat håll (Ibid. s. 223). Tävlan/Dominans är en 

strategi som syftar till att parten ska få sin vilja igenom, ofta med fysisk och psykisk kamp 

(Ibid. s. 226). Sist nämns samverkan/samarbete som består i att de parter som är involverade i 

konflikten måste samarbeta för att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt (Ibid. s. 227).  

 

Även Szklarski (1996, s. 109) beskriver tre olika typer av strategier enligt egen 

kategorisering. Den första beskrivs som en offensiv strategi vilket inkluderar kamp och 
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handlingar för egen vinning där ingen hänsyn till motparten tas (Ibid. s. 109). Någonting som 

inkluderar argumentation, muta, psykisk och fysisk press (Ibid. s. 110-116). Vidare beskriver 

Szklarski den defensiva strategin som är i motsats mot den offensiva, på så sätt att den syftar 

till att skydda eller undkomma konfliktsituationen (Ibid. s. 116). Inom denna kategori 

innefattas flykt, vädjan om hjälp, skingring, undanflykt och anpassning (Ibid. 116-122). Den 

tredje konflikthanteringsstrategin är den enade konflikthanteringen, som syftar till hänsyn och 

ömsesidigt hanterande av situationen (Ibid. s. 124). Denna kategori inkluderar förhandlingar, 

källgranskning, medling samt konsilians (Ibid. s. 125-128).  

 

Alvestads (2010, s. 89-92) fem kategorier som vidare också benämner strategier som kan 

användas vid konflikthantering har varit avgörande för hur författarna har genomfört 

observationerna, granskat materialet och sedan sammanställt resultat i detta arbete. Dessa 

kategorier bygger på strategier som används på skilda sätt i olika sammanhang precis som 

ovan. De kategorier som Alvestad använder sig av är dels nonverbal strategi, vilket innefattar 

blickar, mimik och pauser (Ibid. s. 189). Den fysiska strategin, vilken innebär användandet av 

kroppen som redskap för att lösa konfliktfyllda situationer (Ibid.). Vidare benämns den 

verbala strategin, som syftar till att barnet argumenterar för sin ståndpunkt i konflikten (Ibid. 

s. 189-190). Den pragmatiska strategin blir också ett tillvägagångssätt i konflikter, då barn 

kreativt strävar efter att lösa problematiken i situationen (Ibid. s. 190). Slutligen praktiseras 

strategiändringar, alltså att två eller fler strategier tillämpas för att nå lösning på konflikten 

(Ibid. s. 191). Detta blir aktuellt då barn möter konflikter på olika sätt (Alvestad, 2010. s.89). 

Om en strategi visar sig fungera dåligt och inte så som barnet önskat prövar denne en ny 

strategi. Barn kan använda sig av flera strategier samtidigt och även återanvända dem vid en 

senare tidpunkt i leken (Ibid.). Barn förmedlar sitt budskap verbalt men visar även med hjälp 

av fysiska handlingar, så som att prata och sedan vara tyst (dvs. handling och paus), genom 

blickar, mimik och kroppsspråk. Barn förstår varandras budskap och måste därifrån förhandla 

tills att de är överens om hur fortsättningen i leken ska se ut (Ibid. s. 90). Stensaasen & Sletta 

(2000, s. 230) menar att kommunikation är nödvändigt för att socialt samspel ska kunna äga 

rum och innebär att två eller fler individer interagerar med varandra och växelvis påverkar 

varandra med sitt sätt att handla. Därmed är kommunikationen en av de viktigaste 

grundstenarna i samarbetet individer emellan (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2000, s. 32). 

Vidare definierar Stensaasen & Sletta (2000)  kommunikationsbegreppet enligt följande: 

 

”Kommunikation är att förmedla information, dela erfarenheter, och ta verbal och icke – verbal 

kontakt för att skapa mening för två eller fler människor” (Stensaasen & Sletta, 2000, s. 230). 

 

Genom att anta detta synsätt på kommunikation blir det betydelsefullt att ha en välfungerande 

kommunikation individer emellan i en gruppkonstellation och bristande kommunikation 
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ligger ofta till grund för att konflikter uppstår (Stensaasen & Sletta 2000, s. 245-255). Detta 

styrker även Szklarski (1996, s. 29) som menar att konflikter ger barn ett forum där de kan 

kommunicera med varandra och på så sätt kunna se en situation ur någon annans perspektiv, 

vilket möjliggör att barnen förstår varandra intentioner och därigenom kan mötas. Detta under 

förutsättning att barnen själva är huvudaktörer i sin konflikthantering (Palm, 2010, s. 49). 

Vidare kan konflikter både vara medvetna eller omedvetna vilket innebär att vissa kan vara så 

pass synliga att de inte går att undvika, eller tvärtom att de kan vara dolda så tillvida att inte 

ens den berörda vet om att den existerar (Ellmin, 2008, s. 10). Maltén (1998, s. 12) beskriver 

dock att kommunikation alltid innehåller ett mått av budskapsutbyte. För att individer ska 

kunna lösa konflikter krävs just detta (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2000, s. 32).  



18 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier barn använder sig av för att hantera 

konflikter i den fria leken. Författarna kommer också att observera hur förskolebarns metoder 

skiljer sig gentemot förskoleklassens elevers metoder för konflikthantering och undersöka vad 

de har gemensamt.  

Frågeställning 

Vilka strategier använder barn i förskolan respektive elever i förskoleklass för att hantera 

konflikter? 

Finns det likheter och skillnader i hur barnen och eleverna hanterar konflikter i förskolan 

respektive förskoleklassen? 
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Metod 

Det tillvägagångssätt, alltså den metod som använts till denna studie kommer under detta 

kapitel presenteras i sin helhet. En beskrivning av hur verksamheterna valdes, varför de är 

aktuella samt på vilket sätt studiens råmaterial samlades in och behandlas finns här 

nedskriven. Dessutom finns en reflektion över metodvalet samt en framställning av de 

grundläggande principer för vetenskaplig forskning som har tillämpats i denna undersökning. 

Tillsist finns det även att läsa hur det har varit att skriva gemensamt två författare 

tillsammans, samt lite kort kring dess fördelar och nackdelar samt uppdelningen av studien. 

Metod för datainsamling 

Det som har observerats är barns respektive elevers konflikthantering i den fria leken på 

förskolan och förskoleklassen. Vilka konflikter som har kommit upp under deras lek och på 

vilket sätt detta har skett. Hur barnen respektive eleverna har gjort för att lösa de aktuella 

konflikterna och på vilket sätt detta har yttrat sig.  Observation är ett sätt att genomföra en 

iakttagelse av en specifik händelse, vilket sker både genom det ögat ser men kan även 

kompletteras med andra former av dokumentationsmetoder så som videoinspelning och 

fotografering (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012 s. 304). Vidare beskriver 

författarna observation som metod som ett sätt att ta del av en situation från ett utomstående 

perspektiv. Vilket medför att observatören uppfattar situationen på ett annat sätt än vad 

deltagarna gör och kan därför ta in mer av vad som sker i och runt situationen (Ibid. s. 303). 

Att använda observation som metod är fördelaktigt då observatören kommer nära inpå barnen 

respektive eleverna och kan ta del av vad de gör utan att påverka själva utfallet av konflikten. 

Därmed får observatören information som annars hade varit svår att få tillgång till. Dessutom 

så gör observation som metod att underlaget får en kvalitativ bredd. 

 

För att komma åt syfte och frågeställningar i denna studie är det ingen specifik aktivitet som 

har observeras, utan det är barns respektive elevernas fria lek som fått stå i centrum för 

observationerna. Eftersom det var konflikthantering i den fria leken som skulle observeras så 

har författarna valt att observera barnen respektive eleverna i olika leksituationer. Dessa 

situationer har spontant uppkommit på förskolan respektive i förskoleklassen och därmed kan 

dessa inte räknas som planerad pedagogisk verksamhet. Författarna intog vid 

observationstillfällena ett passivt förhållningssätt gentemot barnen, dvs. de undvek att störa 

och på något sätt påverka barnens agerande i leken och satt vid sidan av aktörernas lek. Detta 

beskriver Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012 s. 304) som att inta 

förhållningssättet som den fullständige observatören. Det som observerades dokumenterades 
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genom att observatören skrev ner handlingar och dialoger etc. mellan barnen på ett papper 

med en penna så detaljerat som möjligt. Observatören hade till sin hjälp gjort och använt ett 

observationsschema (se bilaga 3) vilket är fördelaktigt för att ge ett mått av struktur under 

observationen (Ibid. s. 43). Detta blev också betydelsefullt vid det senare skedet då 

kategoriseringen av resultatet skedde. Observationsschemat innehöll färdiga kategorier som 

observatören fyllt i under observationssekvenserna. Kategorierna i observationsschemat var 

väldefinierade och kopplade direkt till frågeställningarna, detta för att underlätta för 

observatören att urskilja det som hände i den pågående aktiviteten. Kategorierna var 

ömsesidigt uteslutande och syftet med schemat var att detta skulle fungera behjälpligt för 

observatören och skulle därför vara lättanvändligt (Ibid.). På sidan av observationsschemat 

fördes anteckningar om vad som skedde i konflikthanteringen. De ostrukturerade 

anteckningarna var en minnesanteckning för att episoderna i vilka barnen lekt skulle kunna 

återges i sin helhet.  

Urval 

Förskolan och skolan valdes då tidigare verksamhetsförlagd utbildning gjorts på 

förskolan/skolan och författarna har en god inblick hur verksamheterna såg ut. På grund av 

detta hade författarna en grundlagd kontakt med pedagogerna på förskolan och skolan vilket 

gjort dessa mer lättillgängliga för studien. Dessutom blev det en fördel att författarna tidigare 

vistats i verksamheterna då deras närvaro blev ett mindre störningsmoment gentemot om det 

varit helt okända människor som gått in i verksamheten. 

 

Här nedan presenteras de respektive verksamheterna i korthet. Detta för att inblick ska ges i 

de ramfaktorer som omgett studien och som därmed också kommer att påverka dess resultat:  

Förskolan Hallonbacken 

Den utvalda förskolan är en privat förskola belägen i en stor stad. Förskolan är ett 

föräldrakooperativ där föräldrarna är de som driver verksamheten, dvs. att sköta om 

förskolans lokaler i form av att städa och underhålla dem. Föräldrarna fattar alla beslut som 

rör förskolans verksamhet och sköter exempelvis rekrytering av personal. Pedagogerna som 

arbetar på förskolan består av 8 förskollärare och 1 barnskötare. Förskolan består av 37 

inskrivna barn uppdelade i fyra åldersrelaterade grupper, näbbmössen 1-2 år, husmössen 3 år, 

skogssorkarna 4 år, svartråttorna 5 år. Det som ska observeras är den fria leken viket innebär 

att någon specifik aktivitet inte kommer att väljas ut. I denna studie kommer de medverkande 

barnen som förekommer från förskolan benämnas just barn. 
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Förskoleklassen Ärtan 

Den utvalda skolan är väletablerad, kommunal och belägen på landsbygden utanför en 

medelstor svensk stad. På skolan finns det förskoleklasser och årskursbaserade klasser upp till 

årskurs fem. Det finns två parallella förskoleklasser som heter Ärtan och Grodan. Dessa har 

ett tätt samarbete med varandra och delar på ytor både inomhus och utomhus. Det pågår även 

ett tätt samarbete med årskurs ett. I den aktuella barngruppen (Ärtan) finns 31 barn och 4 

stycken pedagoger. Tre av pedagogerna är utbildade förskollärare och en är utbildad 

barnskötare. Förskoleklassen består av 14 stycken flickor och 17 stycken pojkar som är 

mellan 5 – 7 år. Skolan har en värdegrund som består av värdeorden empati, trygghet och 

ansvar någonting som är ledande för den verksamhet de bedriver. De barn som studerats i 

förskoleklassen kommer i fortsättningen att benämnas elever i detta arbete. 

Material  

Det material som använts för observationsstudien är ett observationsschema som ovan 

beskrivits (se under rubriken metod för datainsamling) har använts i studien som en mall för 

observationerna. Schemat har utgått ifrån studiens syfte och frågeställningar, någonting som 

har varit ett stöd och ett hjälpmedel för observatören. Det ifyllda observationsschemat är det 

empiriska materialet utifrån vilket analysen gjorts. Förutom detta underlag har författarna 

även fört parallella fältanteckningar under observationerna. Fältanteckningarna innebar att 

observatören skrev ner de aktiviteter som skett, vilket medför att de detaljer som skrivits ner 

direkt finns kvar på pränt. Vilket annars hade kunnat vara en faktor som påverkat studien då 

detaljer sällan läggs på minnet i sin helhet. Något som ofta leder till att dessa glöms och 

därmed eventuellt ger en påverkan på resultatet. Observatören skrev därmed ner personliga 

anteckningar av vad som skedde under aktiviteten, vad barnen samtalade om och hur de 

agerade. Materialet fick därmed ett större omfång och krävde mer tid och bearbetning av 

observatören i efterhand. 

 

Författarna vistades på sina respektive verksamheter under fyra dagar . Under denna tid samlades 

materialet in som kom att omfatta 27 respektive 30 A4 i obearbetad form. Dessa omvandlades 

sedan till sammanlagt 40 st renskrivna episoder som kunde analyseras mot aktuell litteratur.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter insamlandet av råmaterial ute i verksamheterna så renskrev respektive observatör de 

sekvenser som framkommit under observationerna. Detta skedde på dator direkt efter 

observationstillfällena, alltså då observatören lämnat de aktuella verksamheterna för dagen. 

De renskrivna observationerna analyserades sedan utav respektive observatör genom att 



22 

 

denne utgick ifrån de teorier som framskrivits under rubriken teoretiska utgångspunkter. 

Därefter användes litteraturen som ett underlag för analys, detta skedde på så sätt att 

episoderna granskas i ljuset av litteraturen. Analysen finns presenterad under avsnittet 

Resultat och Analys. Materialet har sedan kategoriserats enligt Alvestads (2010, s. 89-92) fem 

förhandlingsstrateger. Vidare fanns även en jämförelsebit som skulle sammanfogas av de 

respektive verksamheterna för att kunna motsvara syftet och frågeställningarna. Denna analys 

skedde gemensamt med bägge de två författarna närvarande. Materialet granskades därmed 

parallellt för att likheter och skillnader skulle kunna upptäckas. 

Genomförandet 

För att kunna genomföra studien har förskolechefen/rektorn för de aktuella verksamheterna 

kontaktats, informerats och tillfrågats kring medverkan. Efter medgivande från denne ytterst 

ansvariga från respektive verksamhet tog författarna kontakt med pedagogerna på de aktuella 

avdelningarna där observationerna sedan skulle äga rum. Därefter blev övrig personal på 

förskolan/skolan informerad om vad författarnas avsikter innefattade, alltså vad syftet med 

studien var samt hur insamlingen av data skulle komma att genomföras. Personalen fick även 

ta del av den informationsblankett som senare delades ut till de involverade föräldrarna. 

Författarna tog kontakt med den aktuella förskola/skola och gemensamt de aktuella 

verksamheterna bestämdes det vilka dagar som passade för såväl författarna som 

verksamheterna för observationstillfällena. För att kunna genomföra observationerna var det 

en förutsättning att föräldrarna på respektive förskola/skola tagit del av informationsbrevet för 

studien och lämnat tillbaka undertecknad medgivandebankett. De barn vars föräldrar inte 

skrivit under medgivandeblanketten har utelämnats ur studien. Vidare har författarna fört en 

dialog med pedagogerna och kommit överens om upplägget på observationstillfällena. Det har 

även funnits utrymme för författarna att komma med förslag och önskemål på vilken typ av 

miljö som lämpar sig väl för studiens syfte. Författarna har sedan genomfört observationerna 

och under dessa intagit en passiv roll i linje med det som tidigare beskrivits under metod för 

datainsamling.  Det beskrivna tillvägagångssättet med observationsschemat som underlag och 

därutöver även de kompletterande minnesanteckningar har använts vid samtliga 

observationer. Författarna samlade in vardera 20 stycken observationer och dessa 

analyserades sedan var för sig utifrån den teoretiska utgångspunkten samt den tidigare 

forskningen.  

Etiska aspekter 

Inom en vetenskaplig forskning finns en rad krav att ta hänsyn till, så kallat etiska riktlinjer i 

förhållandet till det som man undersöker och de som är inblandade i studien 

((http://www.vr.se – 2013-01-21). Dessa beskrivs kortfattat här inunder: 

http://www.vr.se/
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 Informationskravet syftar till att de som medverkar i undersökningen informeras om 

sin medverkan, frivilligheten i detta samt att medverkan kan avbrytas närhelst detta 

önskas. Även anonymitet och information om syftet med studien ska det informeras 

om i samband med detta. Anonymiteten innebär att fingerade namn uppges på såväl 

verksamhet som barn/elever, detta eftersom det inte ska gå att spåra tillbaka till en 

enskild individ utifrån denna uppsats.  

 Samtyckeskravet innebär att de medverkande i studien gör detta frivilligt och 

samtycker till att det material som samlas in används i anvisat syfte.  

 Konfidentialitetskravet har som utgångspunkt att det material som samlas in till 

studien inte ska föras vidare. Detta innebär att materialet inte kan användas i annat 

syfte än det avtalade, samt att materialet inte får användas i vidare forskning vare sig 

under tiden materialet samlas in eller efter att studien avslutats.  

 Nyttjandekravet är ett yrkande på att det insamlade materialet kommer att användas. 

Alltså att insamlade data nyttjas i avsett syfte. 

(http://www.vr.se – 2012-09-20) 

 

Den utförda studien har följt forskningsetiska föreskrifter i den meningen att vetenskapsrådets 

riktlinjer efterföljts. Detta innebär att deltagandet i enkätstudien varit frivilligt och att detta 

betonats i det missiv som följt enkäten. I denna har även syftet med studien kortfattat 

förklarats samt att de som valt att delta gör detta anonymt och att det inte ska gå att härleda 

varifrån dessa data härstammar. Detta innebär att fingerade namn har använts i studien samt 

att ingen personuppgift förts vidare till tredje part gällande de som medverkat. Vidare har 

även nyttjandekravet uppfyllts genom att all data som insamlas i syfte att användas i studien 

kommer införas. Dessa data kommer inte heller användas i någon vidare utsträckning, utan 

underlaget förstörs då studien godkänts. Allt detta har sakligt beskrivits i det tidigare nämnda 

följebrev som följt enkäterna (se bilaga 1). 

Reflektion över metoden 

Det finns alltid bra respektive dåliga aspekter med olika metodval. Metoden har därmed en 

stor betydelse för studien, då den styr undersökningsresultatet. Under de kommande 

underrubrikerna reflekteras aspekter som haft betydelse för denna studie och som berör både 

positiva och negativa aspekter. 

Tillförlitlighet 

I denna studie är det konflikthanteringen i barns fria lek som har undersökts. Det är endast 

handlandet som genomförts av barnen som har observerats, ingenting har tagits bort eller lagts 

http://www.vr.se/
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till, därför har detta arbete en god validitet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s. 42). 

Validiteten är någonting som ytterligare förstärkts av det faktum att båda författarna tidigare 

arbetat med observation som metod och därmed har en del vana av denna typ av arbete. 

Observation som metod är en konst som kräver ett visst mått av övning för att man ska kunna 

behärska den. Med detta menas att iaktta och skriva samtidigt och dessutom kunna urskilja 

vad som är väsentligt att titta på utifrån frågeställningarna. Därför är observationsvana en 

faktor som stärker validiteten.  

 

Eftersom studien ska kunna genomföras ytterligare gånger med samma resultat är det av stor 

vikt att observatörerna använder sig av ett konsekvent förhållningssätt under sitt insamlande 

av data i förskolan och förskoleklassen. Detta för att inte tillvägagångssättet eller 

observationerna ska skifta och därför generera skilda resultat (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002, s. 43). Författarna har ett begränsat område för studien vilket medför att reliabiliteten 

blir något försämrat. Även tidsfaktorn påverkande för omfånget av studien, dock inte 

avgörande då materialet väl kunnat motsvara frågeställningarna.  Om studien prövas på nytt 

med ett större antal förskolor och skolor som observationsfält kan resultatet komma att 

förändras då underlaget i ett sådant fall skulle vara mindre begränsat. Detta är dock inte 

möjligt i omfånget av en c-uppsats. Att 20 stycken observationer samlats in ger dock en viss 

bredd på det råmaterial som författarna har haft tillgång till. Om färre observationer hade 

samlats in hade underlaget varit glesare och reliabiliteten hade gått ner ytterligare.  

Fördelar 

Som tidigare nämnts har författarna en vana av denna metod därför är metodvalet för denna 

studie fördelaktig för studien. Att observera konflikthantering i fri lek innebär att observatören 

inte behöver invänta en specifik situation utan det som ska observeras sker i princip hela 

tiden. Stensaasen & Sletta (2000, s. 231) menar att konflikthantering tar sig till uttryck via 

skilda kommunikationssätt och kan därför förklaras som en ständigt pågående process. 

Observation är därför en fördelaktig metod eftersom processer kan vara svåra att komma åt då 

aktörerna som är mitt uppe i situationen inte alltid är medvetna om vad som föregår i 

situationen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012 s. 304). Observation är en 

lättillgänglig metod eftersom den kan ske i princip när som helst, men det betyder även att 

observatören måste vara medveten om vad som ska observeras och ser på händelseförloppet 

utifrån det. En observation kan pågå utan att de observerade är medvetna om att den sker och 

förändrar därmed inte sin roll i observationen.  
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Begränsningar 

Att använda observation som metod innebär att författarna kan ta del av vad som fysiskt sker i 

konflikthanteringen. De kan däremot inte ta del av barnens inre tankar och känslor eftersom 

de inte går att se vad som pågår inom en individ. För att kunna ta del av barns känslor hade 

intervjuer kunna tillämpats där svar hade åstadkommits genom direkta frågor (Essaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 305). Observatören kan ha svårigheter med att 

hinna skriva ner allt som sker i konflikthanteringen, detta kan förhindras genom att använda 

videoinspelning då fler detaljer kunnat registreras (Ibid. s. 304). De nackdelar författarna ser 

med videoinspelningar är att flexibiliteten försvåras, då det enda som går att observera är det 

som sker i ”bildrutan”. Det som faller utanför denna går inte att observera. Detta problem 

undgås dock med att observatören finns på plats och kan styra sin uppmärksamhet beroende 

på var aktivitet pågår.  

 

Något som inte har med metoden att göra men ändå kan vara en begränsning för studien är 

urvalen av barn som observerats. Det urval som gjorts har både påverkats av föräldrars 

godkännande för medverkan samt tillgången till verksamheters medverkan. Detta har i stor 

utsträckning påverkat studien, då författarna utgått från de forskningsetiska krav som omger 

uppsatsskrivandet.  

Gemensamt skrivande 

I denna studie har två författare samarbetat genom att lägga samman två delstudier, någonting 

som kan ses både som en fördel och en nackdel. Fördelarna med att vara två som skriver har 

varit dels att alltid ha två extra ögon som ser och läser allt som görs och skrivs, men också att 

studien kunnat ha en bredare frågeställning på så sätt att den kunnat inkludera två skolformer. 

Nackdelar är att det är svårt att avgränsa var den enes arbete slutat och var den andres börjar, 

detta eftersom studien måste hänga samman. I denna undersökning kan särskillnad ses genom 

separata resultat och analysredovisningar. Styrkan är därför att studien har två delar, en riktad 

mot förskolan och en annan riktad mot förskoleklassen. De övrig kapitlen i denna uppsats har 

skrivits fram gemensamt av de bägge författarna. Det går dock att se hur olika delar riktat sig 

mot olika verksamhetsformer, någonting som gör det synligt vem som författat vilket stycke. 

Detta var ett val som gjordes för de olika delarna och kapitlen skulle hänga samman och ge 

läsaren möjlighet att tillgodogöra sig innehållet. Emellertid är grunden för båda 

undersökningsdelarna densamma, därav gemensam bakgrund, litteraturöversikt, metod och 

diskussion.  
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Resultat och Analys 

För att styrka de två delstudierna (förskola respektive förskoleklassen) så har skillnad gjorts i 

presentationen av resultatet här nedan. Resultatet presenteras därför för respektive verksamhet 

under separata rubriker. Underrubriker finns för respektive delstudie utefter de kategorier som 

använts vid bearbetning och analys, detta för att ge läsaren översikt och sammanhang. För att 

kunna behandla samtliga frågeställningar har även en gemensam rubrik konkretiserat analys 

och resultat kopplat till jämförelsestudien. 

Strategier i förskolan Hallonbacken 

Under denna rubrik presenteras enbart det material som insamlats på förskolan Hallonbacken 

samt analysen av detta material. 

Non verbal strategi 

Den var enbart ett fåtal av barnen i förskolan som använde sig av den nonverbala strategin, 

vilket är den strategi som utelämnar all verbal kommunikation och istället uttrycks med hjälp 

av kroppen. Detta yttrar sig bland annat i form av gester, blickar och pauser (Alvestad, 2008, 

s. 189). I förskolan yttrade sig den nonverbala strategin i situationer när barn uttryckte sitt 

missnöje genom att de exempelvis ställde sig med armarna i kors eller kastade blickar mot 

någon. Men även när barn stod tysta och iakttog andra barn eller då de gick ur leken under 

tystnad vilket är ett redskap som barn använder för att förhålla sig till leken (Ibid. s. 92). Den 

nonverbala strategin är enligt Tellgren (2004, s. 95) ett tillvägagångssätt som inte har någon 

negativ påverkan på leken. Däremot så kan denna strategi få konsekvenser för det enskilda 

barnet då den nyttjas i olika sammanhang. Ett exempel som påvisar detta var när två barn gick 

ihop mot ett tredje, utan att använda ord utan bara genom just blickar, tystnad. Genom 

kroppsspråket visade de att de inte ville interagera tillsammans med den tredje parten vilket 

resulterade i att det utsatta barnet lämnade leken. Detta beskriver Szklarski, (1996, s. 116-117) 

som en typ av flykt. Förutom att rent fysisk undfly en situation kan ett barn också tydligt 

markera att denna inte längre vill samspela på de premisser som varit förutsättningarna för 

lekens innehåll. Detta avståndstagande kan ske genom att barnet stannar upp, ger en blick 

eller på annat sätt bryter samvaron (Ibid.). Stensaasen & Sletta (2000, s. 151) beskriver att 

denna typ av avvisning väcker starka känslor hos det utsatta barnet då detta inte sker på 

frivilliga grunder. Vidare beskriver Ellmin (2008, s. 57) problematiken med att upptäcka 

denna typ av konfliktsituation som inkluderar nonverbal strategi. Detta eftersom barns sätt att 

bemöta konflikter kan vara svåra att upptäcka då de inte ger uttryck för detta fysiskt eller 
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verbalt utan använder sig av ifrånstötande agerande som bland annat kan innefatta utfrysning 

av en motbart vilket stämmer överens med det ovanstående exemplet.  

Fysisk strategi 

Den fysiska strategin användes i stor utsträckning av barnen på förskolan. Där använde de 

kroppen som redskap för att få sin vilja igenom. Barn använder den fysiska strategin för att nå 

sitt mål men först försöker de uttrycka sig verbalt. Då inte den verbala kommunikationen 

lyckas tar de till fysiska handlingar. Denna växling kan även ske från den fysiska till den 

verbala (Alvestad, 2010, s. 189). Exempel på situationer där den fysiska strategin tillämpas av 

barnen på förskolan var vid dragkamp, tillsynes spontant fasthållande samt fråntagande av 

föremål för egen vinning. Barnen försökte i samtliga av de ovanstående exemplen först nå sitt 

mål i konflikten med verbal kommunikation. Observationerna påvisade även att den fysiska 

strategin är potentiellt våldsam och sällan ensam leder till en tillfredsställande lösning för 

lekens deltagare. Alvestad (2010, s. 92) menar att barn som använder sig av den fysiska 

strategin ofta uppträder med någon form av våldsamhet. Våld kan också ses som en kränkning 

av individens integritet detta eftersom att aktören inte visar hänsyn till motpartens känslor 

(Szklarski, 1996, s. 114). Detta kan ses i observationen nedan: 

 

Förskolan Hallonbacken – Episod 

Sofie, My och Tuva 5 år står vid lampknapparna och vill bestämma om det ska vara tänkt eller 

släckt. 

Tuva: Tänt!  

(Tuva håller sig fast vid lampknapparna).  

My: Nej natt!  

(My försöker komma fram till lampknapparna).  

Tuva: Akta, aj nej sluta!  

(Tuva försvårar för My att komma fram till lampknapparna).  

Sofie: Stopp  

(Sofie försöker att komma åt lampknapparna och trycker sig mot Tuva).  

Tuva: Aaaaaaaaaa  

(Tuva vänder sig om och puttar bort Sofie och My och håller sedan kvar vid lampknapparna). 

My blir arg och går därifrån.  

 

I observationen ovan så blir det synligt att alla inblandade aktörer ger omväxlande  uttryck för 

såväl verbal som den fysisk strategi. Det blir också tydligt att strategin inte ger en 

tillfredsställande lösning för barnen, utan att konflikten snarare urartar. För att konflikten ska 

kunna få en konstruktiv lösning måste barnen komma överens om hur det fortsatta samspelet 

ska ta sig till uttryck (Alvestad, 2010, s. 89). Detta blir dock inte synligt under denna episod 
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då leken inte fortgår. Ellmin (2008, s. 29) menar att barn väljer konfliktlösningsstrategi 

beroende på långt de kommit i sin språkliga och mentala utveckling. Som ovan beskrivits 

agerar barnen i förskolan fysiskt gentemot varandra i några av de observerade 

konfliktsituationerna. Vidare blir det synligt att det är den starkaste deltagaren som drar nytta 

av den fysiska strategin. Men detta till priset av att leken och det sociala samspelet upphör. 

Det blir också tydligt att barnens reaktioner är utvecklade utifrån hur motpartens agerande tar 

sig till uttryck (Thornberg, 2007, s. 119). Alltså genom en snabb avläsning av ansiktsuttryck 

och kroppsspråk i syfte att ta in motpartens första reaktion (Ibid.). Szklarski (1996, s. 115) 

menar att den fysiska strategin tar sig till uttryck så barn inte bemästrar någon annan form av 

konflikthanteringsstrategi. Detta kan också ha sin grund i att barnen inte finner tillräckliga 

argument för att fredligt lösa konflikten.  

Verbal strategi  

Barnen i förskolan använde sig i störst utsträckning av den verbala strategin, som innebar att 

barnen argumenterade för sin ståndpunkt i konflikter. Denna strategi möjliggör att en 

förhandling kan äga rum vilket för konflikten vidare så att leken kan fortsätta (Alvestad, 2010, 

s. 89). För att barn ska kunna interagera med varandra måste de vara ömsesidigt överens om 

innehållet och tillsammans sätta upp lekens ramar gemensamt (Ibid. s. 33). Detta blev synligt i 

konflikter där barnen förhandlade om exempelvis föremål och roller vilket Szklarski (1996, 

s.98) menar är konkreta saker som en konflikt kan uppstå kring, någonting som berör den 

nyttjanderätt barnen anser sig ha. Barnen ägnade mycket tid åt att muntligt förhandla om 

interaktionsutrymme och la ner mycket omsorg i att fördela lekens spelrum mellan varandra. I 

de situationer då barnen delade med sig av interaktionsutrymmet blev utgången av 

förhandlingen mer gynnsam för parterna och leken kunde fortgå på lika villkor detta menar 

Bygdeson – Larsson (2010, s. 83) är en viktig del då samtliga barn i leken strävar efter 

bekräftelse. När de inte ville samsas blev detta ett problem i samspelet och leken upphörde 

helt eller delvis (Alvestad, 2010, s. 180). Den verbala strategin uttrycktes i muntlig 

kommunikation, dels i normal samtalston, men även i situationer där barnen var frustrerade 

och skrek eller i form av avståndstagande med hjälp av viskningar. Strategin blev även synlig 

i de situationer där byteshandel, tillsägelser, bejakning och påkallning av uppmärksamhet från 

andra ägde rum. 

 

Det blev också synligt att barnen i förskolan bytte argumentationsteknik beroende på vem de 

samtalade med och under vilka omständigheter detta ägde rum. När barnen argumenterade 

med varandra i konfliksituationer anpassade de kommunikationen till mottagaren och förhöll 

sig därefter (Stensaasen & Sletta, 2000, s. 231). Detta kunde ses när baren startade upp en lek 

eller då nya deltagare anlände eftersom de då var tvungna att ta in den nya deltagaren i lekens 

handling och berätta om vilka regler och normer som gäller för leken. Någonting som 
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Thornberg, (2004, s. 30) beskriver som en socialisation barnen emellan. Barnen ägnade sig 

även åt att omförhandla när konflikter tillstötte vilket innebar att villkoren ändrades. Det 

uttryckte barnen genom att kommunicera verbalt men även genom att ta hänsyn till varandras 

tankar i diskussionen (Alvestad, 2010, s. 33). I episoderna visade sig detta genom att barn 

argumenterande för sin ståndpunkt i en förhandling där de visade på att de vidhåller sitt 

uttalande och ansåg argumenten rättfärdigade (Szklarski, 1996, s.110). De tog även in sina 

kamraters tankar genom att de anpassade sin argumentation utefter de svar de fick 

(Thornberg, 2007, s.119).  Argumentationen innefattade också en tolkning som gjordes av 

barnen, således blir också mottagaren tvungen att tolka den verbala kommunikationen samt 

förhålla sig till detta (Stensaasen & Sletta, 2000, s. 235).  

Pragmatisk strategi 

Ett fåtal barn i förskolan använde sig av den pragmatiska strategin, en strategi som syftar till 

att lösa orsaken till konflikten för att leda samspelet vidare (Alvestad, 2010, s. 33). De barn 

som använde den pragmatiska strategin använde sig inte alls av fysiska inslag i de situationer 

som observerades. Barn som i huvudsak använde sig av den pragmatiska strategin kunde leka 

en längre period utan att konflikter upplöste leken, deltagare blev utfryst eller vuxenkontakt 

krävdes. Pragmatiska lösningar innebär inte enbart verbala uttryck utan även yngre barn som 

inte är i stånd att argumentera kan hantera denna strategi (Szklarski, 1996, s.156). Ett exempel 

från observerade episoder är när barn delar med sig av föremål trots att det har ett högt värde i 

deras lek eller att de positionerar sig på ett sätt så att motparten vill fortsätta samspelet. Endast 

ett fåtal av barnen hade kompetensen att praktisera den pragmatiska strategin i sociala 

situationer i vardagen på förskolan. De barn som använde strategin gjorde detta återupprepade 

gånger med olika kamrater i skilda sammanhang. För detta krävs förutom öppet 

förhållningssätt och personlig mognad ett stort tålamod samt en stark vilja för att samspelet 

ska fortsätta (Tellgren, 2004, s. 129). Ett av de barn som påvisat dessa kompetenser under 

observationerna anpassade sig till olika parter i skilda situationer och påvisar därmed att 

denne beaktat parternas ståndpunkter men är ändå villig att leda samspelet vidare och handlar 

därför därefter (Thornberg, 2007, s. 119). 

Strategibyte 

Byte av strategi syftar till enighet och uppkommer ofta i situationer då barn har olika åsikter 

eller då konflikter tillstöter (Alvestad, 2010, s. 191). I förskolan skedde strategibyten 

regelbundet vilket Tellgren (2004, s. 131) menar beror på att barn skiftar strategier i sociala 

sammanhang för att uppfylla sina inre önskningar i leken. Barnen i förskolan skiftade i 

huvudsak mellan den nonverbala strategin och den fysiska strategin, någonting som Alvestad 

(2010, s. 189) beskriver som två strategier som är nära knutna till varandra. Vidare kan detta 
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samband påvisa att en naturlig övergång kan ske åt båda håll, då dessa strategier ofta 

samspelar i konflikthanteringen. Som ovan beskrivits menar Thornberg (2007, s.119) också 

att dessa två strategier ofta är sammanlänkade eftersom att barn ofta reagerar genom den 

fysiska strategin som en reaktion på den nonverbala strategin. Vidare använde barnen den 

fysiska strategin och den verbala strategin växelvis. Detta eftersom de prövar en av 

strategierna och om detta inte fungerar så som barnen hoppats går de vidare till den andra 

(Alvestad, 2010, s. 189). Ett annat sätt för barnen att förhålla sig till ett strategibyte var genom 

skifte från den verbala strategin till den pragmatiska strategin. För att detta strategibyte skulle 

vara möjligt måste barnen ha som avsikt att leken ska fortsätta och därmed använda sig av sin 

kreativitet i lösningen av konflikten (Alvestad, 2010, s. 201). En övergång från pragmatiska 

strategin har dock inte kunnat observeras på förskolan.  

Strategier i förskoleklassen Ärtan 

Under denna rubrik framställs endast det resultat och den analys som kan kopplas samman 

med förskoleklassen Ärtan. 

Nonverbal strategi 

I förskoleklassen fanns endast en observerad episod där eleverna använde sig av nonverbal 

strategi. Detta visade sig genom att en elev tystnade under en konflikt och istället ställde sig 

på sidan av och endast iakttog situationen för att sedan lämna leken. Denna nonverbala 

strategi är också en form av kommunikation som enligt Stensaasen & Sletta (2000, s. 233) är 

betydelsefull för interaktionen mellan eleverna trots att den innefattar icke verbala handlingar. 

I episoden som observerats väljer en elev att agera avståndstagande vilket kan ha sin grund i 

rädsla någonting som styr elevens agerande i sociala sammanhang. Detta kan i sin tur grunda 

sig i en osäkerhet att bli utstött eller förlöjligade i samspelet med andra (Szklarski, 1996, s. 

136).  Genom att eleven i den observerbara episoden valde att lämna leken kan detta kopplas 

till att eleven använder flykten som ett sätt att komma undan konflikten som uppstått. Att 

välja flykt som hanteringsstrategi i en stundande konflikt är ett sätt att bryta leken då den inte 

är i enighet med elevens inre önskningar om lekens innehåll (Thornberg, 2004, s. 28). Detta 

styrks av Kazura & Flanders (2007, s. 553) som menar att barnens inre önskningar har 

betydelse för deras agerande i konfliktsituationer. 

Fysisk strategi 

I förskoleklassen kunde den fysiska strategin observeras vid tre tillfällen. Denna strategi 

användes i huvudsak av de yngre eleverna (5åringarna). Den fysiska strategin använde 

eleverna enbart genom att bruka våld vilket visade sig genom bett, fasthållning och 
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fråntagande av föremål. Alvestad (2010, s. 189) menar att våldsamma handlingar så som slag 

och knuffar är det vanligaste utfallet av användandet av den fysiska strategin men även de 

observerade handlingarna förkommer. Någonting som dock kan konstateras är att våldet 

användes av eleverna i förskoleklassen för att få ett övertag gentemot sin motpart i konflikten 

(Szklarski, 1996, s. 130). Som följd av detta kan den utsatta individen uppleva kränkning, 

denna typ av överträdelse är dock svår att se eftersom denna handling bygger på individens 

känslor och referensram (Ibid. s. 106). Vid ett av observationstillfällena var det en elev som 

tydligt påvisade att fasthållandet av personen i fråga inte var acceptabelt och uttryckte detta 

tydligt. Någonting som kan ses som ett försök till en förhandling om vad man får och inte får 

göra under lekens gång (Ibid. s. 88). Den fysiska strategin kan ses som nödvändig i en 

konflikt när inga andra strategier räcker till. Elever använder detta tillvägagångssätt för att få 

sin vilja igenom. Eleverna tar avstånd från fysiskt våld om det i situationen finns tid till 

eftertanke (Ibid. s. 114-115). Någonting som däremot inte synliggjorts i konkreta situationer i 

förskoleklassen. 

Verbal strategi 

I förskoleklassen använde sig eleverna utav den verbala strategin i huvudsak och uttryckte 

sina inre önskningar muntligt (Kazura & Flanders, 2007, s. 552). Detta skedde i situationer 

där eleverna arrangerade turordningar för rättvis lek, sa ifrån vid felbehandling, påtalar 

felaktigheter samt uttrycker åsikter i leken där ingen av parterna vill stå tillbaka i 

förhandlingen. När en elev i en episod kände sig felbehandlad gav denne uttryck för sina 

känslor i situationen någonting som ledde till dialog mellan de deltagande eleverna (Szklarski, 

1996, s. 110). I detta fall mynnade dialogen ut i en ökad förståelse och senare också en 

lösning på konflikten där samtliga parter stannade kvar i leken. Genom att ge uttryck för sina 

tankar, önskningar och känslor verbalt så medför det en ökad chans till tillfredställande 

konfliktklösning (Ellmin, 2008, s. 9). 

 

Elevers verbala uttryckningsförmåga är ett resultat av deras språkliga utveckling i samspel 

med sina kamrater (Kazura & Flanders, 2007, s. 552). Detta blir synligt när eleverna 

kommunicerade och på så sätt påvisade sitt samspel. Även Stensaasen & Sletta (2000, s.235) 

lyfter detta och menar att kommunikation är att se som en process och att varje bidrag i den 

har inverkan på samspelet mellan eleverna. Genom att de olika eleverna gav förslag på i 

vilken riktning leken skulle utvecklas så kunde de tillsammans förhandla fram en progression 

av leksituationen. För att detta skulle vara möjligt krävdes att eleverna bejakade och beaktade 

varandras idéer. Ett exempel på när elevernas kommunikativa samspel tar leken vidare var när 

eleverna skulle ut och resa, då det hela började med en resväska och slutade med att de 

besökte både Spanien, Kroatien och England innan leken avslutades. Detta skedde genom att 

de muntligt diskuterade sig fram till en fortsättning då de hade olika åsikter. Något som 
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förutsätter att eleverna ger utrymme för varandra och kan ge och ta i leken. Enligt Szklarski 

(1996, s. 111) är den verbala strategin inte enbart fördelaktig då den kan leda till en 

argumentation där ingen part vill stå tillbaka och en lösning i konflikten kan därför inte 

uppnås. Detta observerades vid ett fåtal tillfälle i förskoleklassen vilken återkommande 

resulterade i att leken upphörde och aktörerna gick skilda vägar.   

Pragmatisk strategi 

Den pragmatiska strategin användes frekvent bland eleverna i förskoleklassen. Denna strategi 

syftade till att leda samspelet eleverna emellan vidare och gjorde att eleverna var mycket 

tillmötesgående och anpassade sig efter sina kamrater (Bygdeson – Larsson, 2010, s. 37) 

Exempelvis gick elever in i leken och avlägsnade konfliktutlösande föremål på frivillig basis, 

de ombildade även leken för att alla elevers önskningar skulle kunna tillgodoses. Marklund 

(2007, s. 176) beskriver att elever som hjälper till vid en eventuell konflikt uppnår en hög 

grad av belåtenhet och stolthet över sitt tilltag som främjat lösningen, vilket stämmer överens 

med det som kunnat observeras. Indelning av föremål med relevans för leken samt turdelning 

inför lek i lag eller uppdelning av interaktionsutrymme var också exempel på situationer där 

den pragmatiska strategin blev synlig. När eleverna skulle dela upp sig och inte klarade av 

detta själva så var det inte ovanligt att de använde sig av en tredje part som medlade mellan 

dem, detta ofta med hjälp av ramsor så som exempelvis ole, dole, doff (Butovskaya, Verbeek, 

Ljungberg & Lunardini, 2000, s. 249). 

 

Frekvent användande av den pragmatiska strategin innebär att eleverna löser de uppstående 

konflikterna till varje pris, vilket ofta resulterar i att det sker på deras egen bekostnad och de 

får därför ofta själva ta ett steg tillbaka (Tellgren, 2004, s. 129). I observationen nedan syns 

ett exempel på detta: 

 

Förskoleklassen Ärtan – Episod  

Theo, Sune och Sally 6 år sitter tillsammans och tittar i en bok tillsammans. De pekar och pratar 

och väljer ut vilken av hästarna de är. 

Theo: Här är jag, jag är den  

(Theo pekar på en rosa häst) 

Sally: Men den var jag! 

Sune: Men då kan du vara den lila för det är ju en mycket fina färg än rosa.  

Sally: Nej! Jag vill inte! Jag vill vara den rosa faktiskt. Ja för det vill jag nog vara.  

Sune: Men den blå hästen då Sally?  

Sally: Nej! 

Sune: Men den blå hästen då Theo?  

Theo: Okej där är jag  
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(Theo pekar på den blå). 

Sune: Eller vill du vara den lila?  

Theo: Nej tack. Blå är bättre och faktiskt finare tycker jag. För jag gillar blå som ja har på min 

coola mössa.  

Sune: Då är jag den  

(Sune pekar på den lila). 

 

I episoden intar Sune den pragmatiska strategin och använder den upprepade gånger. Detta 

går att se då han ständigt letar lösningar, ger förslag och erbjuder sin egen häst till både Theo 

och Sally vilket medför att han leder samspelet vidare. Denna typ av konfiktlösning syftar 

enligt Alvestad (2010, s. 33) till att leda leken vidare, någonting som också blir tydligt i denna 

episod.  Sunes agerande leder till ett tillgodoseende av de övriga elevernas behov på 

bekostnad av hans egen roll i leken. Genom att Sune handlar som han gör så kan leken fortgå 

och de övriga elevernas önskemål blir tillfredsställda (Tellgren, 2004, s. 129).  Sune kan 

också ses som en typ av medlare då han nyttjar olika taktiker för att bjuda in de övriga i en 

ömsesidigt tillfredställande lek (Szklarski, 1996, s. 127).  Vidare påvisar han i exemplet att 

det pragmatiska handlandet innefattar ett användande av olika strategier för att uppnå en 

resultatinriktad kommunikation i leken (Ibid. s. 110). När en eller flera av deltagarna 

praktiserar den pragmatiska strategin kan leken fortgå i en längre tidsperiod, någonting som 

stöds av Bygdeson – Larsson (2010, s. 37). 

Strategibyte 

Eleverna skiftade strategier regelbundet, någonting som återkom i alla observationer i 

förskoleklassen. Någonting som visar på flexibilitet och anpassningsförmåga i situationer där 

eleverna behöver reda ut sina konflikter (Alvestad, 2010, s. 191). Här nedan blir det synligt 

hur Sally 6 år byter strategi för att uppnå sitt personliga mål i konflikten: 

 

Förskoleklassen Ärtan – Episod  

Sally och Olle 6 år, Melker och Bim 5 år sitter vid ett bord och ritar. 

Sally: Nu behöver jag den blå för jag behöver den nu.  

(Sally pekar på en blå ritmall med en häst) 

Bim: Men du kommer att få den. Men du får vänta till din tur Sally 

Sally: Men då kommer städplingan hinna före. Jag behöver den NU! Innan fröken plingar 

faktiskt.  

Melker: Men du får sluta skrika annars får du den inte 

Sally: Men jag vill ha den, faktiskt behöver jag en till häst så jag måste ha den. 

Melker: Men inte om du ser så där sur ut. Men du kan få en anka medan?  

Sally: Ja vilken bra idé! Tack Melker, sen kan jag få hästen, sen men först ska jag rita ankan  
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(Det blir tyst en stund)  

Sally: Snälla Melker, du kan ja få hästen av dig när du är färdig med den?  

Melker: Okej jag är snart färdig 

Sally: Tack snälla Melker, det var verkligen snällt.  

 

Sallys handlande i den ovanstående episoden visar på att hon besitter kompetensen att 

använda olika typer av strategier. Barn som använder sig av strategibyten gör detta för att nå 

en specifik utgång på konflikten (Tellgren, 2004, s. 131). Först använder Sally sig av den 

verbala strategin där hon argumenterar för sin ståndpunkt och förklarar att hon vill använda 

mallen innan klockan ringer. Någonting som tyder på att hon vill redogöra för de 

bakomliggande orsakerna till varför hon behöver mallen just nu (Alvestad, 2010, s. 190). 

Sally visar att hon är envis i sin argumentation och är från början till synes omedgörlig då hon 

upprepade gånger påtalar sin åsikt, någonting som tyder på envishet i situationen (Szklarski, 

1996, s. 144). Då denna strategi inte fungerar byter hon taktik och använder sig av den 

pragmatiska strategin, där hon går Melker tillmötes genom att bejaka hans förslag om att först 

få ankan och sedan be snällt om hästmallen. Sallys agerande tyder på att envisheten består 

men att hon anpassar sig till Melker och situationen för att få sin vilja igenom (Thornberg, 

2007, s. 119). Den beskrivna episoden visar på det som Alvestad (2010, s. 190) säger om att 

den verbala strategin sällan används ensam utan ofta kombineras med andra strategier. När 

Sally sedan får sin vilja igenom så bejakar hon Melker ytterligare genom att tala om att han 

har varit snäll och använder positiva och bekräftande ord om Melkers handlande. Sally stärker 

deras sammanhållning genom denna typ av handling (Bygdeson – Larsson, 2010, s. 37). 

 

Eleverna i förskoleklassen använde främst strategibyte mellan den verbala strategin och den 

pragmatiska strategin. Även då elever använde sig av den fysiska strategin blev 

strategiändring aktuell genom byte till den verbala strategin, dessa strategier prövas ofta 

växelvis i konflikter menar Alvestad (2010, s. 189). Enligt Palm (2010, s. 45) är det 

fördelaktigt för eleverna att kunna skifta mellan strategier. Någonting som medför att eleverna 

blir mer flexibla och får en bättre förmåga att lösa sina konflikter. I den enda observationen 

där den nonverbala strategin kunde urskiljas så blev strategiändring inte aktuell. Det skedde 

inte heller strategibyten från den pragmatiska strategin.  

Skillnader och likheter i konflikthantering 

Hur skillnaderna och likheterna ser ut i förskolan respektive förskoleklassen blir överskådligt 

i diagrammet nedan där samtliga data förts in för att synliggöra hur fördelningen av strategier 

under de observerade tillfällena sett ut. 
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Diagram 1 

 
 

När observationerna sammanställdes och kategoriserades utifrån de fem strategierna blev det 

tydligt att den verbala strategin, frånsett strategibyte, är den som används mest av både barnen 

i förskolan men även av eleverna i förskoleklassen. Bygdeson – Larsson (2010, s. 37) 

beskriver kommunikationsbegreppet som individens viktigaste medel för att samspela med 

andra och som ett sätt att bli sedd. Det blev synligt eftersom leken i alla observationer i 

respektive verksamhet utgick ifrån konversation mellan deltagarna, när sedan konflikt 

tillstötte valde de flesta aktörer att fortsätta kommunicera muntligt i förhandlingen (Alvestad, 

2010, s. 189). 

 

Ellmin (2008, s. 122) beskriver att barn agerar olika i situationer som innefattar 

konfliklösning. Vissa känner sig mer bekväma med att lösa konflikten med hjälp av 

kommunikativa medel medan andra lättare tar till kroppen som hjälpmedel som löser 

situationen med fysiska handlingar.  De stora skillnaderna som kan ses är att barn i förskolan 

och elever i förskoleklassen väljer helt skilda strategier (förutom den verbala) för att lösa 

konflikterna. Någonting som stämmer överens med det Butovskaya, Verbeek, Ljungberg & 

Lunardini (2000, s. 248) skriver om att barnets förmåga att använda olika strategier följer 

deras ålder och utveckling, även Tellgren (2004, s. 129) behandlar ämnet och menar att 

strategivalet är knutet till individens mognad. Skillnaden mellan strategivalet blev synligt då 

barnen i förskolan använde sig av den fysiska och den non verbala strategin medan eleverna i 

förskoleklassen använde sig av den pragmatiska strategin och endast i fåtal situationer av den 

fysiska strategin och nonverbala strategin. Här var den största skillnaden den nonverbala 

strategin då den förekom enbart i ett fall i förskoleklassen, medan den i förskolan användes i 

samma utsträckning som den pragmatiska. Detta innebar dock inte att vare sig den nonverbala 

eller den pragmatiska strategin användes i särskilt stor utsträckning i förskolan. 



36 

 

Diskussion  

Under denna rubrik kommer arbetets resultat diskuteras i ljuset av litteratur som tagits upp 

under tidigare avsnitt. För att ge struktur till detta finns rubriker som anger diskussionens art 

samt ger en fingervisning om vad som komma skall. 

Tidigare forskning 

I den forskning som tagits upp i detta arbete så finns några aspekter som kom att belysas 

särskilt i den här studien. Detta eftersom dessa aspekter burit med viktig information till 

denna studie kring hur barnens agerande hängt samman med deras egna tankeprocesser kring 

situationerna de ställts inför. Någonting som belyst de komponenter som samspelat i deras val 

av strategier samt vad som styrt deras handlande. Främst blir det intressant att lyfta de 

kommunikativa redskap som barn respektive elev använder sig av i sitt samspel och som blir 

problematiserat i de situationer då konflikter tillstöter. Kommunikationens olika former går in 

i de olika strategier som Alvestad (2010, s. 92) beskrivit och som legat till grund för både den 

tidigare forskningsöversikten och de teoretiska utgångspunkter som detta arbete har sin grund 

i.  

 

De strategival som de observerade barnen och eleverna i denna studie gjort har sin grund i de 

förutsättningar de haft i de situationer som uppstått. Detta styrks av resonemanget att barn på 

förhand inte kan ange strategi, utan måste anpassa denna till stunden (Tellgren, 2004, s. 129). 

Utifrån de resultat som framkommit i denna studie finns vissa huvudlinjer som är 

betydelsefulla att ta fasta på. I huvudsak handlar det om vilken strategi som varit tillämpad i 

högst frekvens respektive lägst frekvens samt hur detta skiljer sig åt beroende på 

verksamhetsform. Den verbala strategin som synligt varit den strategi som både barnen i 

förskolan och eleverna i förskoleklassen använt sig av kretsar till stor del kring deras 

kommunikativa kompetenser. Någonting som blir relevant för samtliga av de frågeställningar 

som finns med i detta arbete. Här blir individens personliga referensram och de kunskaper 

som denne bär med sig relevanta, precis som den tidigare forskningen påpekat (Bygdeson-

Larsson, 2010, s. 83). Detta kan tolkas som att skillnaderna i utövandet av strategier (oavsett 

vilken strategi som gör sig gällande) kan göras beroende på hur utövandet sker. I den verbala 

strategin menas att detta inkluderar olika sätt att utrycka sig rent ordmässigt, men även 

omfånget på den argumentation eller annan kommunikation som förekommer (Butovskaya, 

Verbeek, Ljungberg & Lunardini, 2000, s. 248). Yngre barns språkliga verktyg är konstaterat 

generellt inte lika utvecklat som de äldre elevernas, i form av ordförråd och meningsbyggnad 

(Alvestad, 2010, s. 47). Detta har även varit synligt i denna studies resultat. 
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I resultatet finns tydliga skillnader mellan de bägge skolformerna när det gäller den strategi 

som används näst mest frekvent av aktörerna i sin konflikthantering. Alltså den strategi som 

används i störst utsträckning efter den verbala strategin. I förskolan var detta den fysiska 

strategin, medan förskoleklassens elever använde den pragmatiska. Detta kan tolkas utifrån 

det som Szklarski (1996, s. 115) beskriver om att fysiskt handlande ofta har sin grund i att 

aktören inte har något annat val. En faktor som kan sammankopplas med det Tellgren (2004, 

s. 129) beskriver med personlig mognad. Utifrån detta kan slutsatsen dras att precis som 

Butovskaya, Verbeek, Ljungberg & Lunardini (2000, s. 248) beskriver så är skillnaderna i 

konflikthantering mellan de olika åldersspannen tydlig. Troligen en effekt av att de yngre 

barnen i förskolan inte besitter tillräckliga kompetenser för att välja alternativa handlingssätt 

frånsett den fysiska. Förutom detta så har den fysiska strategi påtagligt våldsamma inslag, 

någonting som anses ha en negativ ton i allmänhet då strävan inom all verksamhet knutet till 

barn och unga i regel ska vara utan våldsamma inslag. Våld är också en komplicerad 

komponent i ett relationsarbete, då samspelet barn och elever emellan kan kompliceras eller 

helt undermineras av våld. Detta bygger dock i regel på motpartens reaktion, någonting som 

baseras på tidigare relationellt arbete (Thornberg, 2007, s. 119). Genom att barn går in i 

situationer med olika utgångspunkt så är det inte möjligt att alltid kunna samsas i situationer 

av kritiskt slag. Detta beror på att de ser situationen på olika sätt och inte kan sätta sig in i den 

andres perspektiv (Alvestad, 2010, s. 131-132). Dessutom påvisar studiens resultat också de 

kopplingar som finns mellan individers relationer och deras sätt att hantera konflikter 

(Thornberg, 2007, s. 119). Detta eftersom hela resultatet av denna studie blivit färgat av de 

inbördesrelationer som funnits mellan aktörerna. Vidare är detta en aspekt som är invävd i 

detta arbete eftersom det påverkar det resultat som framkommit 

 

Den strategi som i varje skolform haft som den minst frekvent återkommande har också varit 

densamma, alltså den nonverbala strategin. Någonting som Tellgren (2004, s. 95) beskrivit 

som positivt i vissa samspelssituationer då det vare sig är hotande mot leken eller direkt 

påtvingande. Detta är faktorer som troligen påverkade barnen i deras ingång i leken, men som 

förmodligen blev en mer passiv strategi i konfliktsituationerna. Detta kan kopplas samman 

med att nonverbal strategi slås ut av den verbala strategin som observerats användes i störst 

utsträckning. Dock är det inte att förglömma att varje handling är ett sätt att kommunicera, 

även när tystnad uppstår (Stensaasen & Sletta, 2000, s. 248). Detta blir särskilt intressant när 

konflikthantering sker mellan yngre barn, vars språkliga förmåga inte ännu är fullt utvecklad.  

 

Vidare finns en högre andel elever i förskoleklassen som använder sig av den pragmatiska 

strategin, kontra de barn som finns i förskolan. Detta kan härledas till att den pragmatiska 

strategin kräver ett större mått skicklighet vad gällande både problemlösning och empati. 
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Empati kan utvecklas över tid, men för detta krävs reflektion av kritiska situationer. Detta kan 

inkludera två typer av empati, dels genom att individen får känna det den andra parten känner, 

men även gruppempati som reglerar de normer som finns i gruppkonstellationer i praktiken 

(Stensaasen & Sletta, 2000, s. 132). Emotionell och kognitiv kunskap krävs också för att den 

pragmatiska strategin ska kunna tillämpas (Alvestad, 2010, s. 132). Genom att finna lösningar 

som häver en konfliktsituation så fylls barnet/eleven med stolthet (Marklund, 2007, s. 176). 

Detta trots att den i många fall kunnat observeras ske på den enskildes bekostnad. Dock ses 

ofta denna strategi som den mest konstruktiva, då den överbygger många hinder i det sociala 

samspelet. Någonting som kan påvisas genom att de barn som tillämpar denna strategi vid 

interaktion med andra som också gör detsamma kan fortsätta leka en längre tidsperiod.  

 

Återkommande i observationerna kunde strategiändringar ses. Detta kan kopplas till 

antagandet att strategivalet föranleds av hur det föregående argumentet eller 

strategihandlingen mottagits av motparten. Alvestad (2000, s. 92) beskriver detta som en 

utveckling som föranleds av en prövning, som i sin tur bygger på flexibilitet i 

förhandlingssituationer i leken. Konsekvenserna som en strategiändring kan föreligga är i 

merparten av fallen positiv. Detta eftersom den ändrade attityden i konflikten i flertalet 

observationer har lett till en mer fördelaktig lösning för den strategiändrade aktören. 

Någonting som i sin tur kan antas föreligga en upplevelse som ligger till grund för 

nästkommande hantering av konfliktsituation. 

Teoretiska perspektiv 

Denna studie har sin grund i de teoretiska utgångspunkter som beskrivits på så sätt att de 

begreppsförklaringar som finns under detta avsnitt har varit vägledande både under 

observationer och också under analysarbetet. Främst har kategoriseringen enligt Alvestad 

(2010, s.92) varit till hjälp då detta angivit ramen för arbetet genom dess infallsvinklar. Det 

blev också synligt att oavsett kategoriseringsverktyg så infaller denna studies resultat väl i 

olika kategoriseringsmodeller, då bredden på det resultat som inkommit varit presentabelt för 

samtliga strategikategorier som finns beskrivna under kapitlet om teoretiska perspektiv 

(Alvestad, 2010, s.189-190; Ekstam, 2000, s. 85-90; Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005, s. 

213-227, Szklarski, 1996, s. 109-128). Vidare blev resultatet också en tydlig förklaring för hur 

respektive strategi tog sig till uttryck i verkliga livet. Det blev synligt hur de observationer 

som gjordes kunde sättas samman både med barnens agerande i förskolan och med teorin. 

 

Förutom kategoriseringen utifrån Alvestads (2010, s. 92) kategorier så fanns även andra delar 

av resultatet som blev relevanta, exempelvis definitionen av konfliktbegreppet samt de olika 

komponenterna som ingår i kommunikation. Dessa aspekter lyfts just för att de tillhör den 

kontext inom vilken detta arbete befinner sig. Det blev synligt i resultatet på vilket sätt 



39 

 

kommunikationen blev vägledande för strategivalet både medvetet och omedvetet. Någonting 

som styrks av det Maltén (1998, s. 12) menar som att utbytet av budskap är väsentligt för 

förståelsen. Vilket vidare också kan kopplas ihop med hur barnen tolkar in varandra i 

potentiella konfliktsituationer (Ibid. s. 13). Någonting som resultatet pekar på, i och med att 

den verbala strategin varit mest utbredd både i förskolan och i förskoleklassen. Detta styrks av 

det Stensaasen & Sletta (2000, s. 245-255) beskriver som att en bristande kommunikation ofta 

ligger till grund för konflikter. Dessutom har det i resultatet blivit synligt att olika 

kommunikativa redskap såsom exempelvis verbal förmåga också ligger till grund för 

hanteringsstrategier i konfliktsammanhang, en betydelsefull aspekt som även lyfts av 

Lennéer-Axelson & Thylefors (2000, s. 32). 

 

Resultatet har fallit väl in inom ramen för vad som beskrivits av aktuella författare kring 

betydelsen av konfliktbegreppet. Främst pekar resultatet på att barnen oavsett strategi vill lösa 

problematiken som ligger bakom konflikten, någonting som styrkts av Lennéer-Axelson & 

Thylefors (2000, s. 134) som också beskrivit detta. Det har också varit synligt att den 

bakomliggande problematiken i alla observerbara fall varit en oenighet, detta i samförstånd 

med Ekstams (2004, s. 6) uttalande som också styrker just denna teori.  Konflikter som har 

blivit synliga i resultatet har sin grund i att en oenighet funnits mellan parterna. Detta har i sin 

tur berott på att det funnits skillnader vad gällande aktörernas inre önskningar, någonting som 

gör att samtliga konflikter haft till syfte att uttrycka angelägna aspekter (Ellmin, 2008, s. 7).  

Pedagogiska konsekvenser 

Den undersökning som i detta arbete beskrivits har vissa följder för synen på konflikter. Detta 

har sin grund i att resultatet uppvisar flera tydliga aspekter som påverkar strategival samt 

skillnader respektive likheter i förskola och förskoleklass. Strategivalens skillnader grundar 

sig i olika individers erfarenheter, såväl som ålder och mognad har kunnat ses i studien 

(Ellmin, 2008, s. 29). De bakomliggande orsakerna i situationen kan också ses påverka. En 

viktig bit som bör bäras vidare av aktiva vuxna i förskola och skola. I allra högsta grad för att 

dessa ska kunna bygga kunskap i hur och när de bör bryta in i en konflikt. Denna studie har 

förutom de allmänna resultaten kring barnens strategival också belyst hur kompetenta barn är 

att själva lösa konfliktfyllda situationer (Ellmin, 2008, s. 29). Någonting som också styrks av 

Marklund (2007, s. 176) resonemang om hur betydelsefullt det är för barnen och eleverna att 

själva lösa sina konfliktsituationer.  

 

Att barn i sig själva behöver få mer träning i konflikthantering är också en aspekt av detta 

arbete. Skillnader kunde påvisas dels i hur barn beroende på ålder hanterade situationer under 

konflikters inverkan (Butovskaya, Verbeek, Ljungberg & Lunardini, 2000, s. 248), men också 

hur deras erfarenheter spelade in (Tellgren, 2004, s. 129). Någonting som oavkortat leder till 
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konsekvensen att barns och elevers inlärning och progression är beroende av att de får 

förebilder samt möjligheter att prova på olika typer av strategier och därmed få tillfälle att 

göra om dessa till sina egna. Detta eftersom det påvisats i resultatet att barn måste pröva sig 

fram mellan olika strategier för att hitta en tillfredsställande lösning. Någonting som 

exempelvis legat till grund för de strategibyten som bevittnats i båda verksamheterna. 

 

En effekt av att medvetandegöra barn och elevers strategival är också att pedagogen på ett 

effektivt sätt kan ha nytta av detta i arbetet med barngruppen/elevgruppen. Ett exempel på 

detta är att pedagogen kan styra samspelssituationer så att barn respektive elever med mindre 

utvecklade resonemang bakom sina strategival kan ta del av lek med barn med större 

repertoar. Förhoppningen är att detta ska leda dem vidare i sin egen progression och därmed 

få mer underlag för att fatta mer förankrade beslut i de situationer där konflikter förekommer. 

Detta beskriver Szklarski (1996, s. 115) som menar att de våldsamma inslagen ofta 

förekommer då barnen respektive eleverna inte vet hur de ska handla. Vidare hjälper övning 

också barnen att komma i kontakt med fler argument i vilka de kan grunda sitt handlande så 

att detta kan få så lönsamt utfall som möjligt. Någonting som får långtgående positiva 

konsekvenser för individen.  

 

Genom denna studie har också barnens respektive elevernas egen handlingskraft belysts. 

Någonting som kommer vara behjälpligt i framtida situationer där pedagoger ställs inför valet 

att ingripa i en stundande konflikt. Barn och elever är handlingskraftiga i sig själva och klarar 

för det mesta av att reda upp situationer på egen hand (Marklund, 2007, s. 2). Ännu en aspekt 

som påvisar vikten av att öva konflikthantering med barnen för att ge dem redskap att själva 

hantera de situationer de ställs inför (Ibid.). Barn ska inte vara rädda för att agera i 

konfliktsituationer, det är här de kan få erfarenheter inför sitt fortsatta liv, någonting som 

knappast kommer vara konfliktlöst (Ellmin, 2008, s. 5-6). 

Konsekvenser för framtida forskning 

Studiens resultat påvisar att barn respektive elevers möte med konfliktsituationer sker ständigt 

i deras vardag i förskolan och förskoleklassen (Ellmin, 2008, s. 5). De använder sig av skilda 

strategier för att förhålla sig till interaktioner med andra. Barns och elevers strategibyte sker 

parallellt i takt med deras utveckling, vilket förklarar att eleverna i förskoleklassen praktiserar 

strategier och strategibyten som syftar till att kommunicera i högre grad så att de kan lösa 

konflikten för att komma vidare i leken. Tydliga skillnader kunde ses mellan förskolan och 

förskoleklassen, någonting som ger konsekvenser för framtida forskning på så sätt att hänsyn 

måste tas till aktuell skolform. Detta stöds av det Butovskaya, Verbeek, Ljungberg & 

Lunardini (2000, s. 248) beskriver som att åldersaspekten är en faktor som påverkar barnen 

respektive elevernas sätt att hantera konflikter. Kunskaper om skillnaderna mellan barn 
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respektive elevers strategival medför att man inte kan ta forskning om elever i förskoleklassen 

och göra den allmängiltig för barn i förskolan och tvärtom.   

 

Den fortsatta forskningen påverkas också i den utsträckningen att kommunikationen kan 

bekräftas ha en stor del i konflikthanteringen, vilket har visat sig i samtliga episoder i såväl 

förskolan som förskoleklassen. Detta bör därför tas i beaktning när forskningsområdet 

utvidgas i framtiden. Någonting som tidigare forskare bekräftat, men som också stärks i denna 

studie. 

Förslag på fortsatta studier 

Konflikter mellan individer sker varje dag i sociala sammanhang och det blir därför naturligt 

att förhålla sig till konflikter som en del i vardagen. Eftersom konflikthantering ständigt pågår 

går det att studera och utforska ämnet vidare inom olika områden och fördjupa kunskapen om 

konflikthantering. Därför hade det varit intressant att bredda det aktuella forskningsområdet 

genom att även använda sig av intervju som metod och genomföra barn respektive 

elevintervjuer. Detta skulle innebära att forskaren får ta del av hur barn och elever tänker och 

resonerar kring deras val av strategier och hur deras inre önskningar om konfliktlösning ser ut. 

Forskaren får på så sätt ta del av en annan typ av information som inte går att få genom att 

endast observera en händelse där barn och elever interagerar med varandra. Intervju som 

metod skulle därmed ge ett annat perspektiv på konflikthantering och på så sätt komplettera 

de konflikthanteringssituationerna som observerats i förskolan och förskoleklassen.  

 

Då konflikthantering ständigt sker på förskola och skola är det även relevant att pedagogerna i 

verksamheterna kan förhålla sig till deras konflikter och hjälpa barnen respektive eleverna att 

utveckla sina kommunikativa uttrycksformer och ge dem verktyg för att hantera konflikter på 

ett sätt som främjar de inblandade parterna. Det hade därför varit intressant om de fortsatta 

studierna inom området hade innefattat pedagogernas perspektiv på konflikthanteringen i 

förskola och skola. Med pedagogen i fokus skulle forskaren kunna få tillgång till ytterligare 

information om hur de hanterar konfliktsituationer i verksamheterna, detta i form av att 

pedagogen reflekterar över en händelse och dess utfall.  

 

Ytterligare ett förslag som är intressant är hur forskare kan ta studien vidare inom ämnet 

konflikthantering. Detta kan göras genom att vidga spannet mellan de som ingår i 

undersökningen, exempelvis att studera barn mellan 2-3 år förskolan respektive elever i 

årskurs 1 i skolan och jämföra deras konflikthanterings strategier. Vidare kan studien 

genomföras enbart i förskolan mellan barn i olika åldrar så som 2 åriga barns sätt att lösa 

konflikter jämfört med barn i 3 års ålder. Alternativt att enbart studera elever i skolan, 

exempelvis elever i årskurs 1 respektive elever i årskurs 2 - 3.  
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Konklusion 

Den genomförda studien syftar till att undersöka vilka strategier barn använder sig av för att 

hantera konflikter i den fria leken. Samt att observera hur förskolebarns metoder skiljer sig 

gentemot skolans elevers metoder för konflikthantering och se vad de har gemensamt. I 

korthet kan resultatet sammanfattas med att både barnen i förskolan och eleverna i 

förskoleklassen använde den verbala strategin mest vilket betyder att de pratar och 

kommunicerar med varandra för att kunna hantera konflikten. Vidare visar det sig att barnen i 

förskolan i större utsträckning använde sig av strategier som innefattar fysiska inslag eller 

tystnad och blickar. Medan eleverna i förskoleklassen använde sig av pragmatiska strategier 

som syftar till att lösa konflikten så att leken kan fortsätta.  

 

Resultatet av denna studie visar att barn och elevers sätt att kommunicera och lösa konflikter 

skiljer sig från varandra. Detta beror på olika faktorer, dels handlar det om att individer är 

olika och har skilda kompetenser men även åldern påverkar barn och elevers förmåga att 

hantera konflikter. De beskrivna faktorerna är omständigheter som pedagoger inte kan 

påverka, däremot bär de ansvaret för en väl fungerande miljö i förskolan och förskoleklassen 

vilket är betydelsefullt eftersom miljön påverkar barn och elevers lärande och utveckling 

(Ellmin, 2008, s. 42).  

 

Att kunna hantera konflikter anser författarna vara en betydelsefull förmåga för alla individer 

oavsett ålder därför är det av stor vikt att kunskap om konflikthantering förmedlas inte minst 

till pedagoger i förskola och skola. Barn och elever ser upp till vuxna och tar efter deras 

beteende därför är det viktigt att pedagogerna är goda förebilder (Ellmin, 2008, s. 33). Detta 

görs genom att lyfta ämnet och ge barn och elever verktyg för att själva hantera och lösa 

konflikter på ett tillfredställande sätt. Att barn tidigt lär sig att hantera konflikter som uppstår i 

vardagen är betydelsefullt (Palm, 2010, s. 31-33). Därför bör pedagogers inställning till barns 

konflikthantering ses över, med detta menar författarna att pedagogerna behöver låta barnen 

hantera konflikter på egen hand och inte gå in i en pågående konflikt eller bryta konflikten för 

än barnen fått möjlighet att klara av detta själva. Barn lär sig och utvecklas tillsammans i 

mötet med konflikter och växer med uppgiften (Ibid. s. 47).  
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Bilaga 1 – Missiv 

Hej föräldrar med barn på 

förskolan/förskoleklassen, 

 
Vi är två studenter vid namn Ida Byström och Ida Jansson. Vi läser lärarprogrammet på 

Uppsala Universitet med inriktning mot yngre barn/förskolan. Just nu pågår vår sista termin 

och det innebär att vi ska skriva en C-uppsats.  Vårt tema för examensarbetet kommer att 

vara: Barns konflikthantering i den fria leken.  

 

Till denna uppsats behövs underlag i form av observationsanteckningar som vi gärna skulle 

vilja samla in på Din förskola/skola. Förskolans/skolans personal och ledning är underrättad 

om studien och har givit sitt godkännande.  

 

Detta är givetvis frivilligt för dig som förälder att låta Ditt barn delta i. Allt material som 

samlas in kommer vara anonymt så tillvida att det aldrig ska kunna härledas tillbaka till vare 

sig förskolan/skolan eller Ditt barn.  Genom att godkänna deltagande förbinder Du inte Ditt 

barn till deltagandet om Du i ett senare skede skulle vilja avbryta medverkan.  Efter godkänd 

uppsats kommer materialet som har samlats in att förstöras för att det inte ska kunna 

vidareanvändas.  

 

Ditt medgivande ska signeras på ett separat papper medan Du kan behålla detta brev.  

 

Finns det vidare frågor om studien eller Ditt barns medverkan så är Du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare på institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. 

 

Ida Byström 0703-XXXXXX 

Ida Jansson 0730-XXXXXX 

 

Handledare: Petra Gäreskog  

petra.gareskog@edu.uu.se 

 

Vänliga Hälsningar, Ida och Ida 
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Bilaga 2 – Medgivandeblankett 

Medgivandeblankett 
 

Fyll i blanketten och lämna in den på förskolan/skolan. 
Genom att kryssa JA tillåter du att ditt barn medverkar i observationsstudien som har fokus på 

barns konflikthantering i den fria leken. Deltagandet är friviligt och kan när som helst 

avbrytas under studiens gång, detta görs genom att ni kontaktar oss på något av nedanstående 

nummer. 

 

Vänligen  

Ida Byström 070-330 60 82 

Ida Jansson 073-038 86 98 

 

 

 

Barnets namn: ___________________________________ 

 

 

JA 
Jag godkänner att mitt barn observeras 

 
NEJ 

Jag vill inte att mitt barn observeras eller på något sätt 

förekommer i studien 

 

 

Underskrift:______________________________________ 
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Bilaga 3- Observationsschema 

 

Observationsschema 

Det går att ringa in flera alternativ, de kan då numreras i vilken ordning 

 

2    3   4 eller fler 

 

Innelek       Ute lek 

 

Lek med föremål    Lek utan föremål 

 

Lek med tema    Lek utan tema’ 

 

Övningslek   Symbollek  Regellek 

 

Konflikt mellan 2            Konflikt mellan 3-4                      Konflikt med utomstående 

 

Löser själv  Löser med hjälp av andra barn       Löser med hjälp av vuxen   

 

 

Nonverbal strategi    Fysisk strategi 

 

Verbal strategi    Pragmatisk strategi 

 

(numrera vid strategibyte) 

 

Osämja kvarstår               Osämja kvarstår ej 

 

Kompromiss mellan båda              Ett barn ”vinner”                                  Ingen ”vinner”

   

  

 


