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Sammanfattning 

Detta är en studie om konflikter mellan barn i förskola och skola. Syftet med studien är att belysa 

vilka uppfattningar som finns bland lärare och barn om begreppet konflikt. Vilka typer av 

konflikter uppstår mellan barn och hur hanteras konflikter mellan barnen? I studien har en 

kvalitativ metod använts där barn samt lärare har intervjuats. Det resultat som framkommit är att 

konflikter är ett stort och komplext begrepp samt att det inte finns någon entydig definition. I 

studien framkom det att det som syns, hörs och är dåligt ses som konflikter, alltså öppna samt 

destruktiva konflikter. Orsaker till konflikter kan vara vad som helst och barnen är duktiga på att 

lösa konflikter själva enligt lärarna. Resultatet visar också att miljön och samhället i ett större 

perspektiv har en indirekt påverkan på konflikter. 
 
Nyckelord: konflikter, förskola, skola, intervju, barnintervju.
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Inledning 

Som blivande lärare har vi under utbildningens gång läst mycket om förskolan och skolans 

verksamhet. Vi läste tillsammans kursen specialpedagogik 30hp och under denna kurs fick vi ett 

nytt tänkande kring barn. Detta nytänkande handlade om att se bortom barnets ”problem” och 

inte fokusera på konflikten i sig utan orsakerna bakom en konflikt. Denna kurs var som ett 

uppvaknande för oss och därifrån har vi fått inspiration till denna uppsats som handlar om 

konflikter mellan barn. Vi har även under den ålagda verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) 

under studietiden uppmärksammat oss på att det inte förekommer några konfliktfria dagar i 

förskola och skola. Konflikterna kunde handla om allt mellan himmel och jord. Mycket av tiden 

under vår vfu handlade om att försöka hantera konflikter samt lösa dem i den mån det gick. Det 

har inte funnits intresse eller fokus för hur olika konflikthanteringsprogram används utan vi har 

haft fokus på orsakerna bakom konflikter, vilka typer av konflikter som uppstår mellan barn samt 

resonemanget kring begreppet konflikt. 

Denna uppsats bygger på två delstudier där delar av metodkapitlet, resultat och analys har 

skrivits var för sig av vardera författaren. I metodkapitlet har delarna urval samt genomförande 

och material skrivits av respektive författare. I resultat- och analyskapitlet förs de två delstudierna 

samman i en gemensam slutsats. Övriga delar har skrivits fram gemensamt. Författaren Katariina 

Miettinen ansvarar för intervjuerna med lärarna och Linda Boo för barnintervjuerna.  
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Bakgrund 

Förskolan och skolan är en social och kulturell mötesplats och därmed är det förståeligt att 

konflikter sker i dessa verksamheter. Forskaren Ilse Hakvoort (2010) förklarar att där det finns 

människor finns det konflikter. Dessa konflikter kan vara utvecklande för en individ, en grupp 

eller en institution om konflikten hanteras på ett konstruktivt sätt (Ibid., s. 158-160 ). Även 

psykologen Dan Olweus (1991, s. 51) menar att i förskolan och skolan där flera individer är 

tillsammans, och inte själva valt gruppsammansättningen, är det möjligt att räkna med konflikter. 

Förskolan och skolan är institutioner styrda indirekt av staten som har det övergripande 

ansvaret för skolverksamheten och kommunerna är de som har det lokala ansvaret för att 

utbildning ska ordnas (skollag 2010:800 1kap 5§). Det finns olika styrdokument såsom skollag, 

förordningar, läroplaner, ämnes- och kursplaner och arbetsmiljölag (Erdis, 2000, s. 12) som 

verksamheterna ska förhålla sig till. Det betonas mycket i de olika dokumenten om de 

grundläggande värden som det svenska samhället och skolan vilar på. Mer specifikt är det: 

5 § ...// ”de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” 
(skollag 2010:800) 

Förskolan och skolan är en plats för barn och som är speciellt skapad för dem, dock är det inte 

självklart att barnen trivs där. Barn har inte valt att vara tillsammans i den gruppen som de delas 

in i när det kommer till en institution (Frödén, 2012, s. 20). Psykologen Dan Olweus (1991) 

påpekar att detta med konflikter, där mobbning utgör en stor del, är ett problem i den svenska 

grundskolan. Under 2005 genomförde BRIS en undersökning i landets högskolor och universitet, 

riktad till lärarutbildare, huruvida mobbning, grupprocesser, konflikthantering samt barn- och 

ungdomspsykologi ingick i utbildningen. Undersökningen visade att det fanns två 

högskolor/universitet som uppfyllde detta (BRIS, 2005). I Skolverkets rapport från 2003 om 

elevers, lärares och föräldrars attityder till skolan framkommer det att de flesta lärare upplever att 

de inte har en tillräcklig kunskap för att arbeta med konflikthantering samt aktivt kunna motverka 

mobbning och annan kränkande behandling (Skolverket, 2003, s. 101). Det är således av stor vikt 

att utbilda lärare om konflikter. 

Utifrån denna bakgrund kommer studien att handla om hur lärare och barn inom förskola och 

skola uppfattar konflikter och konfliktbegreppet samt få en bild över vilka typer av konflikter 

som förekommer mellan barn samt hur de hanteras. Författarna Lennéer Axelsson & Thylefors 

(1996, s. 17) förklarar skillnaden mellan konflikthantering och konfliktlösning som är direkta 

motsatser till varandra. Konfliktlösning handlar om att hitta en permanent lösning på problemet 

där inblandade får sina behov tillgodosedda och konflikhantering handlar mer om ett 

förebyggande arbete. Vi har i studien valt att avgränsa oss och inte gå in på hur konflikter kan 

lösas genom modeller och program.  
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I denna uppsats benämner vi personal både i förskola och skola för lärare, vi kommer också 

att benämna barn och elever för barn. I litteratur förekommer orden pedagog, lärare, elever och 

barn men vi använder orden lärare och barn för att få en enhetlig benämning.  
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Tidigare forskning 

Flera forskare Marklund (2007) Olweus (1991) och Hakvoort (2010) menar att förskolan och 

skolan är en självklar plats för konflikter. Oftast behöver barnen lära sig nya former av regler och 

normer som inte alltid är de samma som hemma (Frödén, 2012, s. 20). Marklund (2007) skriver i 

sin avhandling att det gäller att förstå vad konflikter är och hur vi påverkas av dem, detta är en 

grundläggande nödvändighet i arbetet med konflikter. För att kunna ändra attityden till konflikter, 

från något negativt till positivt och utvecklande, måste det i tidig ålder läras in att hantera 

konflikter. Om barn tidigt lär sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, kan det längre 

fram i tiden leda till att konflikter kan undvikas innan de uppstår (Ibid., s. 55-56). Även 

Heydenberk & Heydenberk (2007) menar utifrån deras forskning att konflikter berör de 

inbladade också utanför förskolan och skolan så därför har tidigare positiva erfarenheter av 

konflikter och hantering av dessa en gynnsam effekt under hela livet. Därför är det viktigt att lyfta 

fram och arbeta med konflikter och konflikthantering under barns förskole- och skoltid (Ibid., s. 

125). Forskaren Torgeir Alvestad (2010) menar att det som hos pedagogerna uppfattas som en 

konflikt mellan barnen istället många gånger handlar om en pågående förhandling som handlar 

om att barn vill upprätthålla leken och relationen till den andre (Ibid., s. 179). 

Perspektiv på konflikter 

Lahelmas (2002) avhandling, som är ett etnografiskt projekt, är en longitudinell studie där barn i 

åldrarna 13-14 år har observerats och intervjuats (Ibid., s. 295). Fokus i studien var att följa 

barnen in i framtiden samtidigt som de skulle minnas tillbaka till sin tid på högstadiet (Ibid., s. 

296). De första intervjuerna utfördes i samband med observationerna och två år senare 

intervjuades de igen (Ibid., s. 295). Lahelma (2002) menar att minnen är en konstruktion av det 

föregångna och de är präglade av nostalgi. I intervjuerna framkom det att de roligaste minnena 

var vänner och informella relationer samt skämt och de gånger dagliga rutiner bröts. De negativa 

minnena handlade om sorg och ångest och var ofta kopplade till mobbning och personliga 

relationer till andra. Lahelma har vidare gjort skillnad på officiella, informella och psykiska lager 

som förekommer i skolan och hon skriver om hur dessa lager interagerar med varandra (Ibid., s. 

296). 

Andrzej Szklarski (1996, s. 2-3) skriver i sin avhandling om mellanmänskliga konflikter där det 

är fenomen som studeras och inte individen som är i fokus. Studien omfattar empiriskt material 

från två olika länder, Sverige och Polen, där han har studerat 12-åringar för att nå en ökad 

förståelse för hur konflikter upplevs i de två olika kulturerna (Ibid., s. 69). Szklarski lyfter fram att 

flera forskare använder sig av ett kommunikationsteoretiskt perspektiv när det gäller 

konfliktproblematiken, vilket innebär att konflikter och konflikthantering är en del av en 
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mellanmänsklig process där konflikter utlöser kommunikativa interaktioner mellan barn. Dessa 

kommunikativa interaktioner innefattar diskussion, argumentation och förhandling (Ibid., s. 25-

29). Thornberg (2007) lyfter i sin studie fram att en konflikt kan vara något positivt och 

betydelsefullt och därigenom en källa till lärande och utveckling för barn (Ibid., s. 110). Forskarna 

Szklarski (1996) och Marklund (2007) beskriver konflikter på flera olika nivåer. Szklarski (1996) 

menar att konflikter som sker i samhället också sker i skolan men då på en mikronivå (Ibid., s. 45-

46). Även Marklund (2007) beskriver att de konflikter som sker på internationell nivå också sker i 

skolans mikrovärld, det vill säga att allt som sker i den stora världen också sker i den lilla världen i 

skolan, fast i mindre format (Ibid., s. 57). Marklund lyfter också fram olika syn på begreppet 

konflikt där ett perspektiv handlar om det som är reglerat i lagstiftningen, detta innefattar 

diskriminering, kränkande särbehandling och mobbning (Ibid., s. 55).  

Mobbning och kränkande behandling 

Författaren, psykologen och professorn Dan Olweus (1991) har forskat om mobbning i 20 år och 

betraktas av andra forskare som grundaren till mobbning som ett eget forskningsområde. 

Mobbning är något som alltid förekommit bland barn och vuxna och kan kallas för systematiska 

trakasserier (Ibid., s.1). Olweus problematiserar kring begreppet mobbning och ställer sig frågan: 

vad är mobbning? Mobbning kan ske enskilt eller i grupp och med detta menas att det är en 

enskild individ som mobbar eller en hel grupp (Ibid., s. 4). Olweus har en egen tydlig definition 

på mobbning: 

”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir 
utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Dan Olweus. 1991, s. 4). 

Olweus (1991) tycker att det är viktigt att skilja mellan direkt och indirekt mobbning. Direkt 

mobbning handlar om att det förekommer öppna angrepp på offret till skillnad från indirekt 

mobbning där någon socialt isoleras från en grupp och personen kan ha svårt att få kompisar i 

gruppen. I studien påpekas också att man inte brukar kalla det för mobbning när två stycken, lika 

starka, grälar eller slåss för det finns ingen obalans i styrka i förhållandet mellan dessa individer 

(Ibid., s.5). Wrethander Bliding (2004) kunde i sin studie se att inneslutande handlingar även 

innebar att andra barn utsattes för uteslutning. I stort sett alla barn i klassen utsattes någon gång 

under studien av uteslutande handlingar i någon form. Några barn utsattes dock oftare och mer 

aktivt för direkt uteslutande handlingar och även för kränkande handlingar, trots att de inte 

utgjorde något hot i de andra barnens relationsarbeten. De kunde då istället användas som 

redskap i de andra barnens arbete att innesluta varandra (Ibid., s. 209). Ofta användes språket 

samt fysiska handlingar för att utesluta, kränka och stöta bort andra (Ibid., s. 225). De 

huvudtendenser Olweus (1991) fann i sin forskning är att pojkar utsätts för mer mobbning än 

flickor. Pojkarna utsätts oftast för direkt mobbning (fysisk kontakt) och flickorna för indirekt 

mobbning (socialt isolerade eller passiva deltagare). Det är också en större andel pojkar som 

deltar i mobbning (Ibid., s. 12-13). Olweus (1991) framför att skolan är en plats där mobbning 
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sker och han hänvisar till andra forskare som tidigare har hävdat att vägen till och från skolan kan 

vara den jobbigaste biten. Studien visar att det var tre gånger fler av eleverna som blev mobbade i 

skolan och inte på vägen dit (Ibid., s. 15-17). Han fann att yttre avvikelser inte heller är en 

anledning till mobbning. Den enda yttre avvikelse som kunde ses som ett kännetecken för ett 

typiskt mobboffer var svaghet. Som svaghet sågs ängslighet, osäkerhet och försiktighet, detta 

kategoriseras som det passiva mobboffret (Ibid., s. 24-25). En motsats till detta var det 

provocerande mobboffret som sågs som hyperaktivt, vilket kunde vara negativt för en hel klass. 

Olweus (1991) beskriver kännetecken för mobbare som att de är aggressiva mot kamrater, lärare, 

vuxna och föräldrar samt att de har lite medkänsla för mobboffret (Ibid., s. 25).  

Orsaker till konflikter 

En konflikt kan handla om vad som helst, det kan vara en sakfråga eller någons beteende eller 

attityd (Marklund, 2007, s. 72-73). Det resultat som framkommer i Szklarskis (1996) studie är att 

det finns fyra huvudkategorier när det gäller konfliktorsaker. Den första är principrelaterade 

orsaker där man bryter mot normer, principer och regler. Förtroenderelaterade och 

integritetsrelaterade orsaker är två underkategorier.  Bryts dessa är det lätt att barnen upplever det 

som en kränkning som ofta leder till konflikter. Den andra huvudkategorin är objektrelaterade 

orsaker som innebär att konflikter handlar om personer, uppgifter eller föremål. Ett exempel på 

detta är när två barn vill leka med samma sak eller göra samma sak (Ibid., s. 83). Den tredje 

huvudkategorin är individrelaterade orsaker och handlar om människors olikheter i att handla, 

tänka, prioritera och bedöma utifrån individens egenskaper och egna referensram. 

Situationsrelaterade orsaker är den fjärde huvudkategorin som handlar om missförstånd i 

kommunikation och interaktion (Szklarski, 1996, s. 84). Ljungberg (1998)  skriver om följande 

orsaker till konflikter, i kronologisk ordning med mest förekommande först: man var oense om 

något abstrakt, exempelvis rollfördelning i leken eller stå först i kön. Oense om ting, exempelvis 

leksak eller gunga. Man oavsiktligt gjorde illa någon fysisk, retades eller utestängde någon från 

exempelvis lek. De minst förekommande orsakerna var att störa varandra oavsiktligt eller ha 

sönder något för varandra (Ibid., s. 255-256). 

Konfliktstrategier 

Det framkommer i Szklarskis (1996) studie att barns konflikter kan hanteras på olika sätt, 

indelade i tre huvudkategorier: offensiv, defensiv och enande konflikhantering. Den offensiva 

konflikthanteringen innebär en strävan efter att vinna konflikten med hjälp av argumentation, 

fysisk och psykisk press samt bestickning. Här kan våld bli ett inslag och bland de polska barnen 

är det vanligt med bestickning såsom mutor. I den defensiva konflikthanteringen undviks 

konflikter helst, exempelvis genom flykt och anpassning (Ibid., s. 130). Den sista kategorin 

handlar om enande konflikthantering vilket innebär att komma fram en till en lösning som 
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accepteras av alla (Ibid., s. 131). Marklund (2007) lyfter fram fem olika konfliktstilar som samtliga 

drivs av individens egna intressen. Dessa konfliktstilar är undvikande, forcerande, 

anpassande/överslätande, kompromissande och kommunicerande (Ibid., s.77). Heydenberk & 

Heydenberk (2007) fann i sin studie att hur barn hanterar en konflikt beror på tidigare 

erfarenheter och de kan agera på rutin utifrån vad som tidigare fungerat bra (Ibid., s. 124). Det 

framkom också att de barn som är skickliga problemlösare inte är de som undviker 

konfliktsituationer utan de försöker istället hantera konflikten på ett konstruktivt sätt (Ibid., s. 

124-125). Thornberg (2007) har i sin studie sett att barn väljer konflikthanteringsstrategi som en 

reaktion på hur motparten agerar. Relationer betyder mycket och kan vara direkt avgörande för 

hur konflikten hanteras samt dess utgång men även för det fortsatta samspelet (Ibid., s. 109, 119). 

Detta är något som även Alvestad (2010) lyfter fram i sin avhandling där han också belyser att 

barn som känner varandra har lättare för att lösa de konflikter som uppstår (Ibid., s. 33, 182).  

Tomas Ljungberg (1998) har tillsammans med kollegor studerat försoningsbeteenden hos 

förskolebarn och hur barnen hanterar de situationer som uppkommer efter det att en konflikt 

förekommit och konsekvenserna måste redas ut (Ibid., s. 254). De fann att barnen hade 

konstruktiva sätt att själva lösa konflikterna och få leken att fortsätta. Det vanligaste sättet var att 

genom en förnyad kontakt bjuda in varandra till lek eller annat samarbete. Det näst vanligaste 

fann forskarna var att säga förlåt och att ge varandra olika former av kroppskontakt. Något som 

var mindre förekommande i studien var att ge varandra exempelvis en leksak eller en symbolisk 

fördel, som att få gå före i kön eller få en eftertraktad roll i leken. Det hände också att ena barnet 

i konflikten spelade pajas, det var ett effektivt sätt att få konflikten ur världen. När dessa 

försoningshandlingar skett avtar spänningarna snabbt och leken fortsätter. Leken blir då också 

bättre och risk för nya konflikter blir mindre. Men det viktiga är att motparten också måste 

acceptera handlingen, så att den verkligen är godtagen, först då uppstår en positiv effekt (Ibid., s. 

256-257).  

Konflikter och känslor 

Den tredje delen av Szklarskis (1996) resultat handlar om barns känslor i samband med 

konflikter. Szklarski (1996) har kommit fram till att det finns negativa, positiva samt neutrala 

känslor som kommer fram i samband med konflikter. De negativa känslor som uppkommer har 

delats in i hämmande respektive icke hämmande känslor. Detta kan kort sammanfattas ett de 

hämmande negativa känslorna blockerar individens handlande, exempelvis av rädsla, skam och 

förödmjukelse (Ibid., s. 136-142). De icke hämmande negativa känslorna gör individen mer 

handlingskraftig men det leder inte automatiskt till någon förändring av den frustration som finns 

i konflikten. Känslor i denna kategori är ilska, envishet, hat och hämndlystnad där de två 

sistnämna var särskilt utmärkande bland de polska barnen (Ibid., s. 143-146). Positiva känslor i 

samband med konflikter betraktas i studien utifrån barnens perspektiv och de handlar om 

solidaritet och spänning. De solidariska känslorna kan skapa starkare gemenskap och samhörighet 
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hos barnen genom att de lever sig in i varandras situationer. Spänningen kan uttrycka sig som att 

barnen är åskådare till en konflikt och finner det intressant och roligt att betrakta den och dess 

förlopp (Ibid., s. 147-148). De neutrala känslorna som framkommer i studien har ingen 

emotionell laddning utan barnen känner en meningslöshet eller distans till konflikten, de tycker 

att det är löjliga konflikter eller vill inte ha något med dem att göra (Ibid., s. 149-150). 

Makt, positionering och normer 

I Lahelmas (2002) studie framkom det att en flicka är irriterad över att pojkarna alltid ska lägga 

sig i, hon upplever att hon ska vara tyst och inte vara sig själv. Detta bekräftades även av 

pojkarnas intervjuer genom att de tyckte att hon skulle vara tyst eftersom hon konstant pratade 

och klagade. Lahelma (2002) menar att en flicka som pratar mycket kan ses som en utmaning för 

vissa av pojkarna då de tävlar i det så kallade psykiska lagret om ljud, tid och rum i klassrummet 

(Ibid., s. 298).  

Klara Dolk (2013) har studerat konflikter och spänningar som uppstår mellan barn och 

pedagoger inom förskolans värdegrundsarbete där en genuspedagogik genomsyrade 

verksamheten (Ibid., s. 15). I studien framkom det att värdegrundsarbetet i förskolan indirekt 

styrs av pedagogerna och inte utifrån ett demokratiskt arbetssätt. Exempelvis så vill inte 

pedagogerna styra utan barnen ska få välja själva, men i verkligheten är det förutbestämt av de 

vuxna vilket framkommer i studien (Ibid., s. 160-171). Det är pedagogernas gemensamma normer 

som styr verksamheten och barnen ska hela tiden försöka hållas på en lagom delaktighetsnivå 

som finns inom rådande normer, där pedagogerna ska tillhandahålla de rätta och ”goda” 

alternativen (Ibid., s. 201-205). Dolk (2013) lyfter fram att det finns en rädsla för vad de andra 

vuxna ska tycka om normer och regler bryts av pedagogerna (Ibid., s. 192). Filosofen Michael 

Focault (1980) menar att makt uppstår genom normer, och inte genom våld och tvång, när 

människor medvetet eller omedvetet anpassar sina viljor efter rådande normer i tid och rum. På 

så sätt handlar makt om att förebygga att fel görs istället för att straffa de fel som gjorts (Ibid., s. 

153). Sara Frödén (2012) skriver i sin avhandling att maktrelationer mellan barn och vuxna är 

asymmetrisk och det är de vuxnas pedagogiska intentioner som styr verksamheten (Ibid., s. 20). 

Detta bestämmande från pedagogers sida bidrog även till inne- och uteslutning vilket likaså 

Wrethander Bliding (2004) skriver om i sin avhandling. Skolan ses som en arena för barns 

relationsarbete vilket i studien också hänvisas till skolan som en institution med aktiviteter som är 

formellt organiserade av vuxna, men även som tillhandahållande av redskap som är användbara i 

relationsarbetena. Den institutionella och organiserade skolan utgjorde ramar för barnens arbete 

med relationer och därmed som medverkande i detta (Ibid., s. 173-174). Dolk (2013) lyfter fram 

att barn gör motstånd mot pedagoger på olika sätt och att det var förvånande att barnen ofta 

vågade göra motstånd öppet. Detta visade att barns protester ger dem möjligheter att vara 

delaktiga och påverka. Mot barnens motstånd hade pedagogerna ett gemensamt förhållningssätt 

(Ibid., s. 218-227). 
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Kön och konflikter 

Ylva Odenbring (2010) har i sin avhandling studerat konstruktion av kön hos barn i förskolan 

och förskoleklass. Hon har sina teoretiska utgångspunkter i samtalsanalys och könsforskning där 

sociala hierarkier skapas genom människors verbala och kroppsliga handlingar (Ibid., s. 27). 

Odenbring (2010) utgår från att barn lever sin vardag i praktiker som kan ge dem möjligheter att 

utmana, ifrågasätta och upprätthålla traditionella könsmönster och hon har valt att använda sig av 

begreppen gränsöverskridanden och gränsupprätthållanden. Föreställningar och iscensättningar 

om kön skiljer sig mellan olika institutioner och därmed finns olika könsregimer (Ibid., s. 13). 

Odenbring (2010) menar, såsom Lahelma (2002), att det är svårt för barn i grundskolan att vara 

kompis med någon av det motsatta könet. För att kunna agera gränsöverskridande behövs ett 

stöd från kompisarna. Detta skiljer dock grundskolan från förskolan där det är lättare för barnen 

att vara kompis med det motsatta könet (Odenbring, 2010, s. 32). I Odenbrings (2010) 

samtalsanalytiska studier framkom betydelsen av grupptillhörighet för barns sociala relationer. 

När barnen ingår i en gruppkonstellation finns det vissa normer och regler att förhålla sig till. För 

att skydda denna tillhörighet positionerar sig barnen gentemot andra genom att exempelvis tilltala 

någon homofobiskt. Det är ett sätt att förnedra den andre för att samtidigt förstärka sin egen 

position, detta blir ett sätt att förstärka den egna grupptillhörigheten (Ibid., s. 35-37).  

Barns relationsskapande och socialt samspel 

Marie Wrethander Bliding (2004) skriver i sin avhandling om barns relationsarbete. Hon har 

studerat barns vardagstillvaro i skolan och hur barnen hela tiden ingår i sociala sammanhang och 

kamratrelationer där ett ständigt relationsarbete pågår. Studien utgår från en etnografisk ansats 

där forskaren aktivt deltar i de studerade människornas liv under en längre tidsperiod (Ibid., s. 

69). Under sina observationer och gruppsamtal med barn i 10-års ålder kunde Wrethander 

Bliding (2004) se att barns tillvaro i skolan är komplex och att det är en tillvaro som organiseras 

och ordnas av vuxna (Ibid., s. 18). Det finns en förväntning på barn att de ska kunna hantera 

relationer och samspela med varandra på en plats där människor som är olika möts, där man 

träffar de man tycker om och inte tycker om (Ibid., s. 17). I avhandlingen lyfts det fram att barn i 

deras relationsarbete försöker skapa gemenskap och samhörighet med andra. Detta arbete 

innefattar både inneslutande och uteslutande handlingar där det också ingår att bryta upp, avsluta 

relationer, markera avstånd och utesluta (Ibid., s. 21-23). I studiens resultat vad gäller 

relationsarbete som ses som ett projekt, visade det sig att detta arbete pågick ständigt och var en 

väsentlig del av barnens vardag. Uteslutande handlingar visades i studien vara effektiva för att 

markera avstånd till någon. För ett barn i studien som utsatts för återkommande uteslutande 

handlingar i form av avvisande från att vara med sågs det som ett problem och föräldrarna 

upptog ett kraftfullt agerande (Ibid., s. 133-134). Wrethander Bliding (20024) skriver också om att 

vara kompisar och bästisar. En regel när man är bästisar är att undvika bråk och konflikter. Om 
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konflikter ändå uppstod så löstes de snabbt och enkelt och därmed blev de kortvariga. 

Bästisrelationerna sågs som tryggare och stabilare än kompisrelationerna vid konfliktsituationer 

och där fanns också utrymme att vara tuffare och hårdare (Ibid., s. 164-166). Wrethander Bliding 

(2004) skriver om vad barn lär sig av detta arbete med att skapa relationer och menar att det inte 

går att uttala sig om, men utifrån studien ser hon att de lär sig om den sociala och kulturella 

tillvaro de ingår i. Barnen lär sig om människors likheter respektive olikheter samt vilka som 

duger och inte duger och hur detta kan värderas och hanteras. De lär sig också om socialt 

samspel och om sig själva i förhållande till andra (Ibid., s. 260-261). Barns lärande om det sociala 

livet pågår samtidigt som det mer formella lärandet i skolan och att lärarens delaktighet är en 

viktig förutsättning i barnens relationsarbeten (Ibid., s. 261).  

Lahelmas (2002) studie syftar till att försöka förstå när pojkars och flickors lek övergår till 

trakasserier, hon har då fokus på den informella interaktionen mellan barnen (Ibid., s. 296). 

Barnen befinner sig i samma klassrum men i informella relationer interagerar de i olika fysiska 

och psykiska rum (Ibid., s. 295). I observationerna visade det sig att barnen gärna sitter 

tillsammans med samkönade och undviker det andra könet. Det är inte vanligt med 

könsöverskridande kommunikation bland de studerade barnen. Dock fanns ett undantag där en 

pojke umgicks med en grupp flickor, han hade inte några nära vänner bland pojkarna. I studien 

framkom det också att både flickor och pojkar tycker att vänskapsförhållanden och 

kommunikation är segregerade av kön (Ibid., s. 297). 



 

 15 

Teoretiska utgångspunkter 

Szklarski (1996) ser på kunskap och forskningsprocess på samma sätt som den moderna 

fenomenologins kunskapsteoretiska och metodologiska antaganden. Med detta menas att 

utforska människors medvetna uppfattningar och upplevelser av konkreta objekt genom 

mellanmänsklig kommunikation. Därmed är det kommunikationsdata och inte beteendedata som 

är det empiriska materialet. De kunskapsteoretiska utgångspunkterna är människans medvetande 

som på ett intentionalt sätt interagerar med den objektiva omgivningen. Med detta menar 

Szklarski (1996) att människans medvetande är den viktigaste källan och därmed utesluts andra 

forskningsmetoder som förbiser det mänskliga medvetandet (Ibid., s. 39). Szklarski (1996) ser på 

människan som ett erfarande, tolkande och handlande subjekt vilket han vill ta tillvara på i 

forskningsprocessen (Ibid., s. 43). Detta synsätt för med sig två konsekvenser: 

”För det första kan individens upplevelsevärld framstå som något värdefullt i sig, som en 
produkt av det autonoma och fria subjektets medvetande. För det andra är det just denna 
subjektroll som är viktig ur ett forskningsetiskt perspektiv.” (Szklarski, 1996, s. 43) 

Szklarski (1996) kan utifrån dessa konsekvenser se ett samband mellan den fenomenologiska 

kunskapssynen och den humanistiska traditionens människosyn (Ibid., s. 43). Utifrån sin 

humanistiska människosyn var det både naturligt och lämpligt för Szklarski att välja en 

fenomenografisk metod i sin studie och därmed har han gjort ett rationellt val. Vi väljer att 

använda Szklarskis syn på kunskap och forskningsprocess och har även utgått från 

barmhärtighetsprincipen (principle of charity). Denna princip brukar associeras med den 

amerikanska filosofen Donald Davidsson och utgår från att tänka att en individ alltid är förnuftig 

i tal och handlande. Det kan senare komma fram påståenden som faktiskt inte är kloka men 

utgångspunkten ska vara att en individ alltid tänker och handlar förnuftigt (Gilje & Grimen, 2007, 

s. 233-237).  

Syn på barn 

I denna studie har vi strävat efter att se barn som medskapare av sitt eget liv samt att inta ett 

barns perspektiv, där vi som forskare träder in i barns livsvärld med ett intresse för barnets 

upplevelser och villkor. Till skillnad från att inta ett barnperspektiv där barnets bästa ses från ett 

vuxenperspektiv (Wrethander Bliding, 2004, s. 19; Emilson 2003, s. 33, 42). Emilson (2003) 

menar att en utgångspunkt är att människan ses som en aktiv aktör som handlar och tänker i 

relation till omvärlden, det vill säga i en dialektisk relation till samhället. Detta stämmer också 

med Lev S. Vygotskijs teorier inom det sociokulturella perspektivet vilket vi i vår studie väljer att 

utgå från. I detta perspektiv fokuseras det på förhållandet mellan människan och 

omständigheterna där kommunikation och samspel är väsentliga delar. Det är genom 
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kommunikation och samspel med andra som människan utvecklas, men även den omgivande 

miljön har stor betydelse (Ibid., s. 36-37). Säljö (2011) menar att lärares och vuxnas handlingar ses 

som betydelsefullt för barns utveckling och lärande (Ibid., s. 166). Inom det sociokulturella 

perspektivet förekommer begreppet den proximala utvecklingszonen, vilket hjälper barnet att 

utvecklas. Med detta menas att det barnet klarar av att göra tillsammans med någon idag, klarar 

det av att göra på egen hand imorgon, med hjälp av någon med mer erfarenhet samt i dialog med 

varandra (Ibid., s. 167.). Emilson (2003, s. 38) menar att man i det sociokulturella perspektivet ser 

den pedagogiska praktiken som socialt konstruerad, alltså ”att se barnen i sitt sammanhang i form av 

relationer och miljö.” (Ibid., s. 39). Det gäller således att kommunicera med varandra om vad som 

händer så att både barn och vuxna får en delaktighet och förståelse för olika företeelser (Ibid., s. 

39).  

Konfliktologi 

Konfliktbegreppet är komplext och det finns många olika definitioner som skiljer sig åt men en 

gemensam nämnare som kan tydas är att oförenlighet föreligger (Ellmin, 2008, s. 11). Begreppet 

konfliktologi är ett samlingsnamn för all kunskap om konflikter där konfliktperspektiv är mer 

relevant att tala om än konfliktteori (Lennéer Axelsson & Thylefors, 1996, s. 15). Den kunskap 

som finns om konflikter och konflikthantering måste enligt Lennéer Axelsson & Thylefors (Ibid.) 

hämtas från olika discipliner, såsom kognitiv psykologi, kommunikationsteori, socialantropologi 

med flera. Enligt Svenska Akademiens ordbok kommer ordet konflikt från det latinska ordet 

conflictus och betyder sammanstötning. En annan definition är också en strid mellan människor 

(SAOB, 2014). Thornberg (2013) lyfter fram olika definitioner av ordet konflikt men generellt 

kan det definieras som ett tillstånd av motsättning eller sammandrabbning. Lennéer Axelsson & 

Thylefors (1996) definierar konflikt som en situation där två eller flera krafter försöker påverka 

något i olika riktningar. Dessa olika krafter kan orsaka spänningar och ibland även stridigheter 

eller fientligt beteende (Ibid., s. 13-14). Thornberg (2013) skriver även att det kan göras en 

skillnad mellan två typer av konflikter: kognitiva konflikter, som äger rum inom en individ, och 

mellanmänskliga konflikter, som äger rum mellan individer. Dessa konflikttyper kan dock hänga 

samman (Ibid., s. 216). Författarna Stensaasen & Sletta (1997) beskriver att konflikter kan vara 

dolda eller öppna samt destruktiva eller konstruktiva (Ibid., s. 262). Svenska Akademiens ordbok 

definierar begreppet destruktiv som något förstörande, som har en förstörande verkan. Med 

konstruktiv menas något nyskapande, något som kan byggas upp (SAOB, 2014). Konflikter kan 

uppstå mellan individer, grupper eller organisationer och de finns på alla nivåer i samhället 

(Marklund, 2007, s. 72-73).  

Vi väljer att använda Thornbergs (2013) definition och ser på konflikter som ett tillstånd av 

motsättning eller sammandrabbning. Vi kommer i denna studie ha fokus på mellanmänskliga 

konflikter och närmare bestämt studera konflikter som sker mellan barn.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa problematiken kring barns konflikter i förskola och skola. Vi 

vill få en förståelse för hur barn och lärare uppfattar konflikter. Vi vill även undersöka vilka typer 

av konflikter som uppstår mellan barn samt hur barn och lärare resonerar kring konflikthantering.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur resonerar lärare och barn kring begreppet konflikt? 
2. Vilka konflikter uppstår mellan barn? 
3. Vad har lärare och barn för uppfattningar om hur konflikter hanteras? 



 

 18 

Metod 

I detta kapitel redogörs för den datainsamlingsmetod som använts till studien. Urval, 

genomförande och bearbetning av insamlat material kommer också att beskrivas samt de etiska 

aspekterna att förhålla sig till vid forskning. Dessutom finns en reflektion över vald metod.  

Metod för datainsamling 

Denna studie är en respondentundersökning som grundar sig på en kvalitativ 

datainsamlingsmetod där intervjuer med två urvalsgrupper har genomförts, lärare och barn. Vid 

en respondentundersökning är det svarspersonen själv och dennes tankar som är studieobjekt 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 228). Utifrån studiens syfte har denna metod setts som lämpligast för att 

kunna ta del av respondenternas upplevelser och tankar. Samtalsintervjun strävar efter att förstå 

världen så som intervjupersonen själv upplever den (Ibid., s. 253). En kvalitativ metod används 

för att samla in material om hur ett fenomen framstår, genom observationer eller intervjuer (Ibid., 

s. 228-230, 252). Intervjuerna i studien var upplagda som ett samtal med frågor utifrån olika 

teman, med förutbestämda frågor samt plats för spontana följdfrågor. Utrymme fanns för 

anpassning utifrån dialogen med respondenten samt utifrån dennes svar, vilket ses som en låg 

grad av standardisering. Denna typ av respondentundersökning benämnder Esaiasson m.fl. 

(2012, s. 228-229) som samtalsintervju. Samtalsintervjuer ger stora möjligheter till uppföljning 

samt att registrera oväntade svar (Ibid., s. 251). 

I denna studie har två lärare i förskola, tre lärare i skola samt fem barn intervjuats. Därigenom 

har två delstudier genomförts och dessa presenteras i varsitt resultat. Då vi har intervjuat lärare i 

förskola respektive skola samt barn har tre intervjuguider använts, dessa skiljer sig åt något för att 

passa de olika respondenterna (se bilaga 1, 2 & 3).  

Urval 

Barnen 

I studien gjordes intervjuer med fem barn i åldrarna 5-10 år, varav tre flickor och två pojkar. I ett 

tidigt stadie informerades vårdnadshavare och medgivande om deltagande samlades in (se bilaga 

5). Tre av barnen, samtliga flickor som är 5-6 år, går på samma förskola lantligt belägen ett par 

mil utanför en mellanstor stad. De två pojkarna, 8 och 10 år går i en skola belägen centralt i en 

storstad. Vi hade valt att genomföra fler barnintervjuer om vi fått fler deltagare i önskad ålder, det 

var inte många medgivanden som kom åter till oss. Vi anser dock att vi fick vad Esaiasson m.fl. 

(2012) benämner som teoretisk mättnad. Med detta menas att ytterligare intervjuer inte tillför 

några nya svar eller nya relevanta aspekter av det som studeras (Esaiasson m.fl., 2012, s. 229-230, 

261). 
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Ett kriterium var att barnen skulle vara så pass gamla att de kunde uttrycka sig relativt väl i tal 

då metoden kräver det. Trost (2010) lyfter fram att fyraåringar är svåra att intervjua medan en 

femåring är lättare. Detta för att femåringen har språket i större utsträckning men även för att de 

kan koncentrera sin uppmärksamhet en längre tid (Ibid., s. 59). Barnen valdes också för att vi 

tidigare haft kontakt med dem och att de därigenom skulle vilja samtala och samarbeta samt dela 

med sig av sina tankar och erfarenheter, vilket Doverborg & Pramling Samuelsson (2000, s. 27) 

lyfter fram som en viktig aspekt.  

I denna studie har vi valt att ge barnen namnen Elin, Sara, Johanna, Anna och Märta. Vi har 

valt att ge alla namn av samma kön då vi i studien inte har lagt någon vikt vid kön hos 

respondenterna men även för att ge respondenterna största möjliga anonymitet. 

Lärarna 

De utvalda lärarna har alla en lärarutbildning samt erfarenhet av arbete med barn och då även av 

konflikter som uppstår mellan barn i verksamheten, vilket var kriterier i urvalet. Urvalet är lärare 

som vi tidigare haft kontakt med på något sätt vilket gjorde att de ville ställa upp i en intervju. Vi 

anser att vi uppnådde en teoretsikt mättnad vilket vi tidigare skrivit om utifrån Esaiasson m.fl. 

(2012, s. 229-230, 261).  

De två lärarna i förskolan arbetar på två olika förskolor, varav en är lantligt belägen ett par mil 

utanför en mellanstor stad och den andra ligger centralt i en mellanstor stad. Två av lärarna i 

skolan arbetar på samma skola och den tredje på en större skola, båda skolorna är belägna i två 

mindre orter utanför en storstad. Lärarna i förskolan har 2-3 års erfarenhet inom yrket och 

lärarna i skolan 30-40 års erfarenhet. Av de totalt fem respondenterna är det en manlig lärare. 

Lärarna har i studien fått de fingerade namnen Lukas, Stefan, Martin, Pär och Olle. Samtliga 

lärare har fått namn av samma kön av samma anledning som vi beskrivit vad gäller barnen.  

Genomförande och material 

I detta kapitel redogörs för hur studien har genomförts samt hur materialet har framställts. Vi 

valde att skriva samman dessa delar då de går in i varandra och därför är svåra att skilja åt. Innan 

intervjuerna genomfördes gjordes en provintervju för att se om frågorna i intervjuguiden var 

lämpligt utformade och gav svar på våra frågor, detta är något som Trost (2010. s. 144) lyfter 

fram som viktigt. 

Barnen 

Den intervjuguide som användes till barnen (se bilaga 3) var kortare än lärarnas och innehöll tre 

uppvärmningsfrågor följt av två huvudteman med underteman. Under varje tema fanns 

nedskrivna frågor med plats för uppföljningsfrågor. Under intervjuerna fanns en flexibilitet, 

frågorna ställdes inte alltid i samma ordning och omformulerades utefter barnens svar samt 

förkunskaper och utveckling. Trost (2010) menar att det inte är någon större skillnad på att 
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intervjua barn och vuxna, de är ju alla människor. Det som är utmärkande med att intervjua barn 

är att de kan ha svårare att koncentrera sig och därmed kräver kortare intervjuer (Ibid., s. 59).  

På plats tillfrågades barnen om de ville bli intervjuade, samtliga barn accepterade detta 

muntligt. Två av barnen intervjuades i sina hem inne på sina rum, de andra tre i förskolans 

personalrum. Dessa miljöer valdes för att de är trygga och välbekanta för barnen samt för att 

intervjuerna skulle kunna genomföras ostört (Ibid., s. 64-54). Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2000) pekar på att platsen för en barnintervju ska vara en lugn plats så att barnet kan koncentrera 

sig. Det är bra att sitta mittemot barnet så att barnets fokus är hos intervjuaren och för att kunna 

hålla ögonkontakt med varandra (Ibid., s. 25). Barnen som intervjuades fick själva välja plats att 

sitta på och den som intervjuade satte sig därefter på en lämplig plats för att uppfylla detta. 

Teknisk utrustning ska vara iordningsställd och testad innan intervjun påbörjas så att inte 

oförutsedda problem uppstår (Ibid., s.25), detta ordnades innan barnen kom till rummet. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) lyfter även fram att samtalen bör spelas in för det är 

inte möjligt att skriva ner allt som barnet säger (Ibid., s. 26). Samtliga barnintervjuer spelades in 

och inga anteckningar behövde därför föras under samtalets gång. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) påpekar även att intervjuns längd är av stor vikt. Intervjuer med barn kan 

variera mellan 5-35 minuter beroende på barnets ålder, förmåga att koncentrera sig och intresse 

för att tala (Ibid., s. 26). Varje intervju var ca 5 minuter och den totala intervjutiden för barnen 

blev 24 minuter och 5 sekunder. Vi valde att intervjua barnen enskilt då vi vill ta reda på den 

enskilda individens tankar och upplevelser, och inte en grupps. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) menar att i en gruppintervju är det svårt att få fatt på det enskilda barnets åsikt 

och uppfattning av något, utan påverkan från någon annan. I en gruppintervju får man fram hur 

en grupp barn tillsammans tänker kring något (Ibid., s. 29), vilket inte är syftet i denna studie.  

Lärarna 

De intervjuguider som användes till lärarna i förskolan respektive lärarna i skolan hade samma 

tematiska upplägg, dock var frågorna anpassade till de olika verksamheterna (se bilaga 1 & 2). 

Trost (2010) skriver att intervjuguiderna inte behöver vara identiska så länge innehållet är likt 

varandra och det är möjligt att jämföra svaren (Ibid., s. 71).  I intervjuguiderna fanns det fyra 

huvudteman och ett antal underteman.  

Samtliga intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas och skrivas ut, detta för att 

underlätta analysering av materialet. Trost (2010) beskriver för- och nackdelar med 

ljudupptagning. De fördelar som finns är att man kan lyssna på samtalet flera gånger samt att det 

under intervjun är möjligt att fokusera mer på samtalet än att föra anteckningar. En nackdel med 

ljudupptagning är att det tar tid att lyssna igenom samtalen, man behöver spola fram och tillbaka 

många gånger. Det är också viktigt att fråga om det är tillåtet från respondenternas sida att spela 

in intervjun, det är vanligt att bi nekad till detta (Ibid., s. 75). Respondenterna i studien 

informerades om de etiska aspekterna och tillfrågades innan intervjun om samtalet fick spelas in, 
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alla respondenter accepterade detta muntligt. Den plats som ska väljas för att genomföra 

intervjuer är miljöer som inte har några åhörare och är belägna ostört, det är också viktigt att den 

som intervjuas känner sig bekväm (Ibid., s. 65). Därmed fick respondenterna själva välja plats för 

intervjun. I studien intervjuades fem lärare, den totala tiden för intervjuerna blev 2 timmar och 54 

minuter. Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter att de utfördes. Intervjuerna 

genomfördes samtliga gånger utom den första med en intervjuare och en respondent. Trost 

(2010) menar att två intervjuare kan ge ett maktövergrepp över den som intervjuas och att denne 

då hamnar i underläge. Det kan dock vara en fördel för de som intervjuar att vara två om det är 

otränade intervjuare, samt att det då finns möjlighet att få ut mer information och förståelse från 

samtalet eftersom det uppfattas av flera personer (Ibid., s. 67).  

Databearbetning och analysmetod 

Efter genomförda intervjuer transkriberades relevanta delar. Därefter sökte vi efter mönster, 

kategorier och begrepp för att övergripande kunna se vad materialet säger. Esaiasson m.fl. (2012) 

beskriver att analysstadiet går ut på att belägga det respondenterna uttalat sig om i intervjuerna. 

Analysmetoden som använts har tre steg. Det första steget i analysen efter att de transkriberats 

handlar om att komma nära de intervjuades utsagor, detta görs genom att läsa och lyssna igenom 

intervjuerna och sedan kort sammanfatta dem för att få en bättre överblick av empirin. I nästa 

steg har teman som belyser det som varit mest förekommande i intervjuerna utformats. Det som 

också uppmärksammas i dessa olika teman är avvikande utsagor (Ibid., s. 269-275). De olika 

respondenternas utsagor har placerats under de olika teman och därefter har de skrivits som 

resultat påföljt av analys i en sammanhängande text. Enligt Starrin (1994, s. 28-29) handlar den 

kvalitativa analysen om att utgå från en helhet och sedan gå till olika delar. Helheten är 

intervjumaterialet och delarna är våra teman. I det slutliga skedet av analysen har teman och 

utsagor fått belägg av den tidigare forskningen, vilket Esaiasson m.fl. (2012, s. 269-275) påpekar 

som en del i analysen. Vi har haft de teoretiska utgångspunkterna som en ram för vår analys, 

detta talar Bryman (2002, s. 373) om som en generell strategi vid analys av data. Avslutningsvis 

kommer resultat och analys av de två delstudierna att sammanföras i en slutsats för att sedan 

föras vidare till diskussion. 

Reflektion över metoden 

Den metod som använts i studien sammanfaller med forskningsfrågorna och gör dessa möjliga 

att besvara. Användningen av samtalsintervju är en informationsrik metod som är tidskrävande 

då den kräver förberedelser och mycket efterarbete. Det fanns i början av studien en vilja att lika 

många manliga och kvinnliga lärare skulle delta i intervjuerna men detta upptäckte vi inte var 

nödvändigt då vi nådde en teoretisk mättnad efter femte intervjun, vi fick ingen ny information. 

Därför valde vi att inte lägga någon vikt vid kön. Det är intressant att använda respondenter från 
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olika verksamheter samt både vuxna och barn, då detta ger studien ett djup. Under intervjuerna 

var det viktigt att vara uppmärksam över de ordval som respondenterna använde samt att vara 

flexibel vilket Bryman (2002. s.312) belägger, detta var mest tydligt i barnintervjuerna. Doverborg 

& Pramling Samuelsson (2000) skriver att varje barn är unikt och det är viktigt att kunna vara 

föränderlig i användning av språk och ord för att barn ska ha förståelse för det samtalet ska 

handla om. I vuxenintervjuerna användes ordet konflikt medan det i barnintervjuerna användes 

ordet bråk.  

Det som är svårt med intervju som metod framkommer tydligt i resultat och analys då 

materialet ska beskrivas utan inslag av för mycket egna tolkningar samt att analys ska kopplas 

ihop med tidigare forskning inom ramen av de teoretiska utgångspunkterna. Det som skrivs i 

resultat och analys vill vi beskriva på ett sådant sätt att den som läser ska kunna göra sin egen 

tolkning av resultaten och inte påverkas av hur resultatet framförs. 

Något viktigt att framföra är att denna studie består av två delstudier, den ena med barn och 

den andra med vuxna. Detta ger förklaring till att det skiljer sig i storlek i resultat- och analysdelen 

då det inte är möjligt att genomföra lika långa intervjuer med barn som med vuxna. Det betyder 

inte att resultat och analys av delstudie två har större tyngd, båda delstudierna är lika viktiga med 

tanke på de forskningsfrågor som studien utgår ifrån. 

Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet anser Bryman (2002) är det viktigaste forskningsskriteriet, det går ut på att 

bedöma om en studies slutstaser hänger ihop och om det är möjligt att generalisera resultaten 

med annat utöver sin egen studie (Ibid., s. 43-44). Vi använde oss av metoden samtalsintervjuer 

för att kunna besvara frågeställningarna vilket ger validitet till undersökningen, en relevant metod 

för att besvara frågeställningarna (Esaiasson m.fl., 2012, s. 57-65). Studiens syfte är att belysa 

konflikter mellan barn samt hur barn och vuxna uppfattar och hanterar dessa. Våra frågor hade 

inte varit möjliga att besvara med exempelvis enkät som metod, då är människors uppfattningar 

svåra att komma åt. 

Reliabilitet handlar om att kunna visa att det som undersökts stämmer och att det finns 

möjlighet att göra studien på nytt (Esaiasson m.fl., 2012, s. 57-65). I denna studie förstärks 

reliabiliteten genom att vi har intervjuat barn i olika åldrar och lärare från olika verksamheter, 

vilket har gett studien ett brett material. Det resultat som framkom under intervjuerna har 

transkriberats och kontrollerats flera gånger för att undvika stavfel, feltolkningar och 

missförstånd. Med detta försäkrar vi oss om att utskrifterna är av god kvalitet, vilket Bryman 

(2002, s. 312) lyfter fram som en väsentlig aspekt.  

Etiska aspekter 

Inom samhällsvetenskapliga studier finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra viktiga 

grundläggande krav att ta hänsyn till (Ibid., s. 6). Det första är informationskravet som handlar om 
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att forskaren ska informera de i studien inblandade personerna om forskningens syfte, hur 

studien genomförs i stora drag samt vilken metod som används. Den som utför studien ska 

upplysa om att deltagandet är frivilligt och att deltagaren när som helst kan avbryta sin 

medverkan samt andra relevanta aspekter angående studien (Ibid., s.7). Innan undersökningens 

början kontaktade vi olika lärare samt vårdnadshavare för frågan deltagande. De utvalda 

informerades genom ett brev (se bilaga 4 & 5) där studiens syfte och metod framkom. Det andra 

kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Den som medverkar i undersökningen ska lämna sitt samtycke och har när som helst 

rätt att avbryta sin medverkan (Ibid., s. 9-10). I det brev som lämnades till vårdnadshavarna fanns 

det plats för ett skriftligt medgivande om barnets deltagande i undersökningen. Detta är extra 

viktigt när deltagarna är under 15 år, då behövs ett godkännande av vårdnadshavare (Ibid., s.9). 

Lärarna har också delgivits de etiska hänsynstagandena och de gav ett muntligt medgivande om 

deltagande. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet (Ibid., s. 12) som betyder att alla uppgifter om 

deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på sådant sätt 

att obehöriga inte kommer åt dem. Detta krav uppfyller vi genom att inte benämna 

respondenterna vid deras riktiga namn utan allt presenterat material anonymiseras. Det fjärde och 

sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter om deltagande personer endast får 

användas för forskningsändamål (Ibid., s.14). Det material som framkommit kommer endast att 

användas i denna studie. Materialet, såsom intervjuer, inspelningar och transkriberingar kommer 

att förvaras säkert från obehöriga och inte användas i kommersiellt bruk (Ibid., s.14). Detta 

kommer även att förstöras när studien är klar. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs separat för delstudie 1, barn samt delstudie 2, lärare. Resultat och analys 

hänger samman i respektive delstudie och kommer sedan att sammanföras i en slutsats för att 

sedan föras vidare till diskussion. 

Delstudie 1, barn 

Resultat och analys redovisas här under fem teman: Vad är bråk? Att lösa konflikter, Lärdomar av 

konflikter, Känslor och Att säga förlåt. Under varje kategori belyses ett eller flera citat från 

intervjuerna, I betyder intervjuare och B står för barn. Därefter följer en analys.  

Vad är bråk? 

I intervjuerna med barnen framkom det att bråk är att man blir sur på varandra, man slåss, puttas, 

nyps och man är dum mot varandra. Elin och Anna sa att det kan bli bråk om man vill vara på 

samma plats men då blir man för många. Den som inte får plats blir då arg. Johanna talade även 

om att ha olika uppfattningar och att själv tycka att man har rätt. Då går det inte så bra och man 

blir osams, ”det blir lite, det blir kanske kaos och sånt för det är inte så kul, det blir en stor grej liksom”. 

Johanna sa vidare att det är dåligt med bråk för att man ska försöka vara sams, så fort som 

möjligt. Märta berättade att bråk kan handla om att man tycker olika och att man bråkar om vad 

som är rätt, då händer det också att barnen är taskiga mot varandra. Hon sa också att man kan 

vilja bråka för att någon är taskig mot någon annan. Elin uttryckte att bråk till exempel kan 

uppstå om den ena får en godis men inte den andra eller att det är någon som får blåsa bubblor 

eller leka med Play doh-lera och inte andra också får göra det. En annan orsak till bråk var enligt 

Elin att någon bestämmer vem som ska vara vän med vem men barnen är inte överens om detta. 

Elin sa också att det händer att kompisen hotar med att man inte får komma hem till kompisen 

och leka, ”Lisa och jag brukar bråka och då säger hon så här, vet du om inte du leker i dockvrån då får inte du 

komma hem till mig säger hon ibland. För dom verkligen vill att nån ska va med dem”. I samband med detta 

framkom det vidare att detta uttalande inte gör att man ändrar på sig och vill leka, utan för Elin 

snarare tvärtom. Elin och Johanna menade även att bråk kan handla om att det är flera som vill 

bestämma i leken och att man inte kommer överens, ”man tycker att man ska leka mamma, pappa, 

barn fast inte jag gillar det, därför jag gillar inte det”. Märta sa i intervjun att det är dåligt med bråk 

därför att man kan göra sig illa för att man kanske slåss, det händer ibland att de slåss. Följande 

citat kommer från Anna. 

I: Vad händer då när man bråkar?  
B: Man blir arg, och slår en.  
I: Är det vanligt att man slåss?  
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B: Nä, man får inte det. Men om man inte vet så kanske man gör det, eller om man är 
riktigt osams då kanske man börjar slå, om den andre också slår en. 

Det som barnen har sagt visar på en stor bredd av uppfattningar om konflikter och orsaker till 

konflikter. Marklund (2007) lyfter fram konfliktbegreppets komplexitet och menar att konflikter 

kan handla om vad som helst, det kan vara beteenden och attityder eller sakfrågor (Ibid., s. 72-

73). Det framkom att konflikter kan vara att en person är taskig mot en annan. Detta kan utifrån 

Olweus (1991) kopplas till mobbning och kränkande behandling. Att vara taskig kan tolkas som 

en negativ handling, om detta då sker upprepade gånger talar Olweus (1991, s. 4) om mobbning. 

Kopplat till det Märta sagt kommer det då till uttryck som direkt mobbning då de andra 

uppenbart ser och hör det som händer (Ibid., s. 5). I Elins utsagor kan det istället handla om 

indirekt mobbning, vilket Olweus (1991, s. 5) förklarar med att någon socialt isoleras från en 

grupp. Däremot kan dessa svar inte säga om det handlar om upprepade gånger och därmed är 

mobbning eller kränkande behandling det är frågan om.  

Barnens svar visar att konflikter också kan handla om vänskapsrelationer, vilket kan komma 

till uttryck genom att hota att någon inte får komma hem till en eller att någon annan bestämmer 

vem som ska vara vän med vem. Detta kan kopplas ihop med det som Wrethander Bliding (2004, 

s. 21-23) skriver om barns arbete med relationsskapande samt den inneslutning och uteslutning 

som hela tiden sker i barngrupper för att upprätthålla gemenskap med andra. 

Det framkom i intervjuerna att det kan uppstå konflikter mellan barnen när många vill vara på 

samma plats, men att det inte är möjligt för då blir det för många personer på platsen. I linje med 

Wrethander Bliding (2004) kan detta handla om uteslutning. Dessa uteslutande handlingar kan 

dock i detta sammanhang vara påverkade av de vuxna i verksamheten, då det är de som satt upp 

regler för hur många barn som får vara på en viss plats samtidigt. Detta är något som Wrethander 

Bliding (2004) skriver om, att förskolan och skolan är en plats organiserad och ordnad av vuxna, 

därmed utgör institutionen som sådan ramar för barnens relationsarbete (Ibid., s. 18, 173-174). 

Även Dolk (2013) menar att det i själva verket är de vuxna som bestämmer och styr även fast 

deras vilja är att inte göra det (Ibid., s. 160-171). Det är dessa normer som styr och de ska barnen 

försöka förhålla sig till (Ibid., s. 201-205). 

I barnens svar framkom vissa kategorier utifrån Szklarskis (1996) studie vad gäller orsaker till 

konflikter. En kategori som tydligt visas är objektrelaterade orsaker, exempel utifrån svaren är att 

man vill göra samma sak som någon annan eller att en får något men inte den andra. Olika 

uppfattningar kan utifrån barnens svar vara en källa till konflikter vilket kan kopplas till Szklarskis 

(1996) kategori individrelaterade orsaker som handlar om människors olika sätt att tänka, handla 

och bedöma (Ibid., s. 84). Szklarskis (1996) kategori av principrelaterade orsaker (Ibid., s. 90-92) 

kan också tydas genom att det uppstår konflikter kring att någon retas och är taskig mot någon 

annan eller att någon försöker bestämma över andra samt hot om att inte få komma hem till 

kompisen. Här menar då Szklarski (1996) att det bland annat kan handla om makt och 

maktutövning (Ibid., s. 90-92). Men det kan också handla om det Wrethander Bliding (2004, s. 
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225) skriver om, att språk och fysiska handlingar ofta används för att utesluta, kränka och stöta 

bort andra. Då kan detta handla om mobbning. Detta kan även belysas med det Wrethander 

Bliding (2004) lyfter fram om att det i barns relationsarbete ingår att utesluta varandra och att 

detta är ett effektivt sätt att markera avstånd till någon för att skapa samhörighet med någon 

annan (Ibid., s. 133-134). 

Att slåss är enligt barnen inte vanligt men det kan hända. Dock är det svårt att veta om det 

menas som orsak till konflikter eller ett sätt att agera när konflikter uppstår. Szklarski (1996) 

menar att aggression kan vara en orsak under kategorin principrelaterade orsaker. Med detta 

menar han fysiska och verbala handlingar som plötsligt och oväntat dyker upp utan synlig 

anledning (Ibid., s. 96). Detta är inget som något av barnen direkt ger uttryck för. Att vissa barn 

slåss när en konflikt uppstår kan också kopplas ihop med Szklarskis (1996) kategorier av 

konflikthanteringsstrategier, där den offensiva konflikthanteringen innebär en strävan efter att 

vilja vinna konflikten med hjälp av exempelvis fysisk eller psykisk press, där våld kan bli ett inslag. 

Johanna och Elin påpekar att konflikter kan uppstå i leken, vilket Ljungberg (1998) funnit som en 

av de vanligaste orsakerna till att konflikter uppstår, att man är oense om något abstrakt (Ibid., s. 

255-256). Att retas och utestänga någon från en aktivitet var enligt Ljungberg (Ibid.) också en 

orsak till konflikter, vilket Elin och Märta uttryckte tydligt.  

Att lösa konflikter 

En fråga under intervjuerna var vad de vuxna på förskolan och skolan gör när barnen bråkar. Det 

framkom som svar att de vuxna säger till dem som bråkar. Det fanns hos barnen en vilja att en 

vuxen ska hjälpa till att lösa bråk och Elin vill att en vuxen ska säga till att de inte ska bråka, 

barnen ska då bli vänner och kramas. Sara, Anna, Johanna och Elin sa att de vuxna brukar stoppa 

bråket och säga åt dem som bråkar. Anna uttryckte också att de vuxna säger åt på skarpen att 

man inte får bråka. Enligt Märta brukar de ibland reda ut det själva eller så säger man till en 

vuxen för att få hjälp. Anna och Elin vill att en vuxen hjälper till och löser bråk, Elin sa dock att 

det händer att de löser bråk själva. Märta och Johanna vill att de ibland ska försöka lösa bråket 

själva först, men att det kan vara skönt att få hjälp av en vuxen med att prata, om man inte klarar 

det på egen hand. Johanna berättade att när hon bråkar så är hon kvar och försöker reda ut det så 

fort som möjligt, istället för att bara gå därifrån. Märta säger att vissa reder ut bråken själva men 

annars så säger man till en vuxen och får hjälp. Hon vill ibland att en vuxen ska stoppa bråket, 

men ibland kan de reda ut det själva.   

I: Vad gör de vuxna när ni bråkar? 
B: Dom stoppar bråket och så får man prata med varandra tills man har rett ut det, det är 
den personen som hjälper dom att reda ut det. 
I: Om det blir bråk, vad vill du att en vuxen gör då? 
B: Att vi pratar. 
I: Vill du helst att en vuxen hjälper till eller att ni löser bråket själva? 
B: Jag och min kompis löser bråket själva för att läraren säger vad som hänt och hjälper 
till lite. 
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Barnens svar visar på att barnen får hjälp av vuxna att lösa konflikter. Några barn upplever, och 

även vill, att de vuxna alltid kommer och säger till de som bråkar medan andra barn tycker att de 

ibland själva kan försöka lösa konflikten och få hjälp om det behövs. Marklund (2007, s. 55-56) 

lyfter fram att det är viktigt att barn tidigt lär sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, för 

att vända konflikter från något negativt till positivt. Barnen visar på en vilja att lösa konflikterna 

och få den hjälp de behöver. Med detta kan barnen enligt Heydenberk & Heydenberk (2007) få 

användbara verktyg för framtiden med en gynnsam effekt som följd. De lyfter fram lärares 

delaktighet och arbete med konflikter och konflikthantering som något viktigt i barnens 

utveckling (Ibid., s. 125). Barnen sa också att de vuxna alltid kommer och säger till de som bråkar. 

Alvestad (2010) skriver att det många gånger är en förhandling som pågår för att upprätthålla 

leken och relationen (Ibid., s. 179), därmed kan det lätt missförstås om det är en konflikt det 

handlar om eller ej. Barnens svar visar på en enande konflikthanteringssrategi där det handlar om 

att komma fram till en lösning som accepteras av samtliga inblandade och där det finns en hög 

grad av ömsesidighet (Szklarski, 1996, s. 131). Detta kan ses hos barnen genom att de svarar att 

de vill ha hjälp att lösa konflikter och de vill ha hjälp med att prata med varandra. Utifrån 

Szklarski (1996) kan denna strategi innefatta exempelvis medling av tredjepart, förhandling samt 

någon försonande gest (Ibid., s. 132). Szklarskis (1996) offensiva konflikthanteringsstrategi kan 

ses hos barnen genom det Elin säger om bland annat hot genom ord och makt. Szklarski (1996) 

menar att detta kan handla om argumentation, vilket går ut på att försäkra den egna vinsten 

genom intellektuell och språklig skicklighet (Ibid., s. 130). Szklarskis defensiva 

konflikthanteringstrategi kan också ses i barnens svar genom att Johanna säger att man ska 

försöka vara sams så fort som möjligt. Denna kategori menar Szklarski (1996) handlar om att 

undvika förlust eller konfrontation genom flykt, anpassning och försvarsinriktade åtgärder. Men 

denna strategi kan också handla om att aktivt söka hjälp och stöd hos någon (Ibid., s. 130). Detta 

kan göra det svårt att sätta in barnens svar i dessa kategorier.  

Genom att barnen sa att de både brukar och vill prata med varandra för att hantera konflikter 

kan detta ställas i relation till det Szklarski (1996) menar om att se konfliktproblematiken ur ett 

kommuniktionsteoretsikt perspektiv, där konflikter är en mellanmänsklig process som framkallar 

kommunikativa interaktioner mellan människor. Denna interaktion består bland annat av 

diskussion och argumentation (Ibid., s. 25-29). 

Märta och Johanna sa att de ibland vill försöka lösa konflikterna själva först, vilket kan 

kopplas ihop med det Thornberg (2007, s. 109, 119) skriver om att relationer har stor betydelse 

för konflikthanteringen. Även Alvestad (2010, s. 33, 182) lyfter fram detta samt att om barn 

känner varandra väl har de lättare för att lösa de konflikter som uppstår. Det som Märta och 

Johanna sa kan tolkas som att det är i konflikter med nära vänner de gärna vill lösa det själva, 

men när det är personer de inte har någon djupare relation med vill och behöver de hjälp från en 

vuxen. Barn som är skickliga problemlösare är inte de som undviker konfliktsituationer, utan de 

försöker att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt (Heydenberk & Heydenberk, 2007, s. 124), 
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detta kan ses hos Johanna som säger att hon är kvar och försöker reda ut konflikten istället för att 

bara gå därifrån. Flera forskare lyfter fram att barn ofta är bra på att hantera och lösa konflikter 

själva innan någon vuxen hinner ingripa, eller att vuxna ens märker att konflikt uppstår. 

Ljungberg (1998, s. 256-257) menar att barn har konstruktiva sätt att själva lösa konflikter och de 

får leken att fortsätta.  

Lärdomar av konflikter 

På frågan om det är bra eller dåligt att bråka svarade samtliga barn dåligt. Vidare ställdes frågan 

om barnen tycker att man kan lära sig något av att bråka. Elin sa under intervjun att man kanske 

kan lära sig lite av att bråka, ”att man inte ska göra det”. Johanna menar att det är dåligt att bråka för 

att man i möjligaste mån ska försöka hålla sams. Hon sa vidare att man kan lära sig ganska lite av 

att bråka, lite ibland. Hon berättade att man kan lära sig att det finns olika sätt att se på saker och 

att det kan finnas fler som vill bestämma, då gäller det att komma överens. Följande citat är från 

intervjun med Märta. 

I: Kan man lära sig något när man bråkar?  
B: Jaa lite.  
I: Vad kan man lära sig?  
B: Att man inte, att om man har bråkat så bestämmer man att man inte ska bråka igen, 
det kanske händer någon gång men då har man lärt sig 

Detta citat visar på en tanke om att man kan lära sig något av konflikter. Thornberg (2007, s. 110) 

talar om att det är utvecklande att vara i konflikter och barnen i denna studie kan tänka sig detta. 

Deras första direkta svar var att det är dåligt med konflikter och att man inte lär sig något, men 

vid närmare eftertanke framkom ändå detta. Det kan kopplas ihop med vad Marklund (2007, s. 

55-56) skriver att om barn lär sig att hantera konflikter vänds dessa till något positivt och barnen 

kan sedan längre fram i tiden ha lärt sig hur de ska göra för att helt enkelt undvika konflikter 

innan de uppstår. Genom Johannas svar om att man kan lära sig att det finns olika sätt att se på 

saker kan paralleller dras till Wrethander Blidings (2004) resonemang om att vad barn lär sig i 

arbetet med att skapa relationer. Hon lyfter fram att hon funnit att barnen genom detta lär sig om 

varandras olikheter och sig själva i relation till andra (Ibid., s. 260-261).   

Känslor 

I intervjuerna framkom det att känslor som uppstår under bråk är att man känner sig ledsen, arg 

och sur. Man känner sig inte glad. När någon är arg, säger Elin, hörs det på rösten. Den som är 

arg ropar hennes namn med en hög och arg röst. Sara tycker att det känns tråkigt att bråka. Anna 

säger att hon känner sig arg när hon bråkar och så vill hon inte leka med den som hon bråkar 

med. Följande framkom under intervjun med Märta. 

I: Hur känns det när man är arg? 
B: Dåligt. 
I: Varför känns det dåligt? 
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B: För man kan bli osams lätt då. 
I: Är det jobbigt att vara arg eller är man glad då? 
B: För om man har en bra kompis man brukar leka med och om man blir arg på den kan 
man inte leka mycket. 

Detta berättar Johanna om hur det känns att bråka. 

I: Hur känns det att bråka? 
B: Det känns… man känner att man har rätt själv.  
I: Blir man glad eller ledsen? 
B: Man blir ledsen efter ett tag, först blir man arg och sen blir man ledsen.  

Dessa citat beläggs med de kategorier av känslor som Szklarski (1996) funnit. De intervjuade 

barnen talar om känslor som sorgsenhet vilket kommer till uttryck hos barnen genom att vara 

ledsna. Denna känsla hör till Szklarskis (1996) kategori hämmande negativa känslor (Ibid., s. 136-

142). Ilska är en annan känsla som uttrycks, vilket befinner sig i kategorin icke hämmande 

negativa känslor (Ibid., s. 143). Detta förklarar barnen med att vara arg och sur. I citatet från 

Johannas intervju framkom det att hon först kan vara arg och sedan känna sig ledsen, vilket 

täcker in de båda kategorierna. Genom Märtas svar framkommer det också att känslan av att vara 

arg har en hämmande effekt då hon säger att det är svårt att leka då. Detta visar på hur svårt det 

är för barnen att sätta ord på deras känslor, men det är negativa känslor som tydliggörs. Lahelma 

(2002, s. 296) menar att de negativa minnena i hennes studie ofta handlade om sorg och ångest 

och att detta många gånger var kopplat till mobbning och relationer till andra. Det kan vara så att 

de intervjuade barnen främst relaterar till dessa negativa minnen som Lahelma (2002) menar, och 

därför inte tänker på konflikter som något positivt med positiva känslor inblandade. 

Att säga förlåt 

Barnen i studien tyckte att det är viktigt att säga förlåt till varandra när man har bråkat, ”annars blir 

man ju bara ännu surare, om man inte säger förlåt. Är bråket över då? Ja, tror det”. Det framkom under 

intervjuerna förslag på andra sätt att göra än att just säga förlåt till varandra, man kan kramas eller 

göra teckenspråk om man inte kan prata. Anna föreslog att man kan säga ”förlåt, det var inte 

meningen”. Eller bjuda in till lek genom att fråga ”vill du leka med mig?”. Anna drar också här en 

parallell till ett barnprogram på tv där barnen blev osams och det ena barnet inte ville leka, då sa 

det andra barnet förlåt och de blev sams. Sara tyckte att det är viktigt att säga förlåt, annars 

känner man sig ledsen. Även Anna pratade om att vara ledsen, ”tänk om den som hade bråkat blir 

ledsen, då måste ju den som hade bråkat säga förlåt”. Hon sa vidare att då är bråket slut och det känns 

bättre. Barnen uttryckte under intervjuerna att bråket är slut när man har sagt förlåt. Märta sa att 

hon tycker det är viktigt att säga förlåt för då blir bråket slut, annars fortsätter man att vara 

osams. Följande citat kommer från intervjun med Johanna.  

I: Tycker du att det är viktigt att säga förlåt när man bråkat?  
B: Ja det tycker jag.  
I: Varför?  
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B: För att det är ett ord som, det är ett starkt ord så att det hjälper lite grann.  
I: Är bråket slut då?  
B: Aa liksom nästan. 

Detta citat visar inställningen till att säga förlåt eller att be varandra om ursäkt. Det är för barnen 

ett starkt ord som gör att konflikten är slut och det är för barnen viktigt att man säger förlåt, eller 

på annat sätt visar det, och får ett avslut på konflikten. Detta kan kopplas ihop med Ljungbergs 

(1998, s. 256-257) studie om försoningsbeteenden som visar att när en försoningshandling har 

skett så försvinner spänningar snabbt och leken kan fortsätta. Det vanligaste i Ljugbergs (1998, s. 

256-257) studie var att ta en ny kontakt med varandra genom att exempelvis bjuda in till lek, 

vilket Anna i vår studie föreslog. Det näst vanligaste beteendet i Ljungbergs studie var att säga 

förlåt eller använda någon form av kroppskontakt (Ibid.). Detta syns tydligt i barnens svar där de 

säger att det är viktigt att säga förlåt samt ger förslag på att man kan kramas eller använda 

teckenspråk.  

Sammanfattning delstudie 1, barn 

För barnen i studien är konflikter något dåligt och man blir sur på varandra. Det framkom att det 

är dåligt med konflikter för att man ska försöka vara sams så långt det är möjligt. Konflikter kan 

handla om vänskapsrelationer, orättvisa, olika åsikter och uppfattningar eller att flera vill 

bestämma i exempelvis leken. Det kan också handla om att det är för många på en plats utifrån 

vad som är bestämt, vilket ofta är bestämt av de vuxna. Konflikter kan också handla om hot om 

att man inte får komma hem till kompisen eller liknande, här används ordets makt för att utesluta 

varandra. Att slåss är inte ett vanligt förekommande inslag i barns konflikter, men det händer. 

Särskilt om man blir riktigt osams eller kanske inte vet att man inte får slåss. Inget av barnen har 

direkt uttalat att konflikter handlar om mobbning eller kränkande behandling. Det har däremot 

framkommit att det kan uppstå konflikter när någon är taskig, mot en själv eller mot någon annan, 

vilket uppfattas som en negativ handling. Vad gäller hantering av konflikter så är det enligt 

barnen vanligt att de vuxna stoppar konflikterna och säger till dem att inte bråka. Ibland händer 

det att de löser konflikten själva. Några barn vill att en vuxen ska säga till medan andra ibland vill 

försöka lösa det själva, men få hjälp om de behöver. Något som framkom var att ett barn inte 

bara går därifrån, utan stannar kvar och försöker reda ut konflikten. Ett barn uttryckte att hon 

gärna vill ha hjälp av en vuxen med att prata med varandra. På frågan om man kan lära sig något 

av att bråka tycker de att man kanske kan lära sig lite. Ett barn uttryckte att man kan lära sig att 

man inte ska bråka. En annan sa att man kan lära sig lite om att man kan tycka olika. De känslor 

som uppstår när man bråkar var enligt barnen att man känner sig ledsen, arg och sur. Man känner 

sig inte glad. Ett barn uttryckte att det känns tråkigt att bråka. Det är för barnen i studien viktigt 

att säga förlåt till varandra när man har bråkat, då är konflikten slut. Man kan säga förlåt men 

man kan också kramas eller göra teckenspråk. Ett barn föreslog även att man kan fråga om den 

andra vill leka. Det framkom i flera intervjuer att man kan fortsätta att vara ledsen om man inte 

säger förlåt till varandra.  
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Delstudie 2, lärare 

Resultat och analys redovisas här under fyra teman bestående av Uppfattning av konflikter, Orsaker 

till konflikter, Hantering av konflikter och Den omgivande miljön. I varje kategori belyses ett eller flera 

citat från intervjuerna, därefter följer en analys. 

Uppfattning av konflikter 

Under intervjuerna framkom det olika uppfattningar om konfliktbegreppet. Det kan innebära att 

två personer som möter varandra har olika tankar eller inte lyssnar på varandra och inte kan 

kompromissa, men bara för att man tycker olika behöver det inte bli en konflikt. Ytterligare en 

uppfattning var att konflikt innebär att två eller flera personer är oense om någonting och att det 

tar sig uttryck i verbala diskussioner, både lugna och skrikiga, men även ibland i fysiska uttryck 

som slag eller knuffar. En sista uppfattning var att konflikter är något oundvikligt i livet eftersom 

man alltid kommer att ha att göra med andra människor som tänker och tycker annorlunda än en 

själv. Stefan menade att det finns mycket vilja hos barnen, de är många gånger egoistiska. Pär 

påpekade att det finns de barn som så ofta har hamnat i konflikter att de inte bryr sig längre, som 

att de blivit avtrubbade av alla konflikter. I samtalen med Martin, Lukas och Pär framkom det att 

konflikter kan uppstå på flera plan, exempelvis elev-elev, lärare-elev, förälder-lärare eller lärare-

skolledning. Martin och Pär förklarade konflikters olika grader, exempelvis ”en grov konflikt kan 

vara att någon blir kränkt. Det är nästan som mobbning”.  

Det första intrycket de intervjuade gav var att konflikter är något negativt. ”Jag tycker ordet har 

en lite negativ klang, antagligen för att jag själv inte tycker det är så trevligt att bli osams med andra. Men jag 

anser att konflikter är något nödvändigt i allas liv”. Senare i samtalen framkom det dock positiva 

aspekter kring begreppet. Stefan och Olle påpekade att det är positivt och utvecklande att vara i 

en konflikt. Martin och Pär uppfattade konflikt som ett svårt och stort begrepp och menade att 

det är i slutskedet av en osämja som det blir en konflikt, då blir det något allvarligare. En annan 

aspekt i konfliktbegreppet handlar för Stefan om att se till sig själv som lärare, vad jag gjorde för 

fel eftersom det uppstod en konflikt, att utvärdera sig själv och utvecklas av det. Stefan, som var 

den som under hela intervjun var positivt inställd till konflikter, uttalade sig enligt följande: 

Positivt tycker jag är att man lär känna varandra, barnen lär sig i de här situationerna. De 
här situationerna följer med hela vägen upp i vuxen ålder. Man ska bråka och de ska ha 
konflikter för att de lär sig att det finns medmänniskor. De lär sig värdegrunden, alla får 
tycka olika. Det är nyttigt med konflikter, det är en del av kompisrelationen.  

Citatet ovan ger Stefans beskrivning av konflikter. Han tyckte under hela intervjun att det är 

positivt med konflikter och att barnen lär sig av situationen samt att kompisrelationer utvecklas. 

Thornberg (2007, s. 110) lyfter fram att konflikter är något positivt och en källa för lärande och 

utvecklande. I början av intervjuerna berättade lärarna om begreppet konflikter som något 

negativt, förutom Stefan, men senare i intervjuerna kommer det fram att det är möjligt att lära sig 

av en konflikt om den reds ut på ett bra sätt. Andrzej Szklarski (1996) skriver att konflikter och 
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konflikthantering är en mellanmänsklig process som innehåller kommunikativa interaktioner 

(Ibid., s. 2-3, 25-29). 

Det som Pär lyfte fram i intervjun var att vissa barn blir avtrubbade av konflikter och detta 

skriver Szklarski (1996) om när han har beskriver känslor i samband med konflikter. Han skriver 

om neutrala känslor som inte har någon emotionell laddning (Ibid., s. 136-142). Det är dock svårt 

att veta om de verkligen inte har någon laddning för barnen, men utifrån intervjuerna med lärarna 

kan detta tolkas som neutrala känslor. 

Det framkom olika uppfattningar om begreppet konflikt och vad det innebär för de 

intervjuade lärarna. Marklund (2007) skriver om begreppet konflikt som något komplext som kan 

ses från olika perspektiv med olika definitioner, det finns ingen enhetlig definition (Ibid., s. 55-

63). Det talas om konflikter på flera plan bland de intervjuade och Marklund (2007, s. 45-46) 

lyfter fram att konflikter sker på mikro- och makronivå, det som sker ute i den stora världen sker 

i den lilla världen. Detta talade lärarna om, mellanmänskliga konflikter på flera nivåer. Marklund 

(2007) beskiver samma sak som de intervjuade om konflikters olika grader, att det finns olika 

perspektiv på konflikter där ett handlar om en allvarligare form. Det innefattar det som är 

lagstadgat och handlar om diskriminering, kränkande särbehandling och mobbning (Ibid., s. 55). 

Orsaker till konflikter  

Det framkom under intervjuerna med lärarna att de vanligaste orsakerna till konflikter är 

missförstånd, kränkningar, hörsägen, att gå emot normer, kompisrelationer samt ren elakhet. 

Lukas berättade att anledningen till att barnen hamnar i konflikter kan vara allt möjligt, från att de 

blivit rädda till att de har knuffats. De missförstånd som uppkommer brukar enligt Stefan vara att 

någon råkar knuffas av en olyckshändelse. Kränkningar använder många barn för att testa vilken 

reaktion de får, de testar gränser. Många av missförstånden grundar sig i hörsägen. Något barn 

hör prat om sig själv som hen anser vara opassande. Martin berättade om de barn som går emot 

de normer som finns i gruppen, exempelvis att tjejer som tycker om varandra mycket och håller 

varandra i handen kallas för lebbar och killar kallas ibland för bögar. Martin fortsatte berätta att det 

finns de barn som är utstuderat elaka, det är de barn som förstör för andra och själva vinner på 

detta och förstärker sin egoism. Martin förklarade vidare att det under hans lektioner handlar om 

att sabotera maten som andra barn har lagat genom att krydda maten eller sätta igång ugn och 

spisplattor. Stefan uttryckte att barnen använder kompisrelationer och ord för att få sin vilja 

igenom, genom att exempelvis säga: ”Du får inte komma på mitt kalas”.  

Lukas berättade om skillnader mellan pojkar och flickor, ”killarna ska positionera och hävda sig 

gentemot de andra i klassen, grabbarna är som tuppar ibland. Detta stör deras studieresultat för att grabbarna 

inte är sig själva, de ska hävda sin maskulinitet”. Han berättade vidare att tjejerna är medvetna om de 

konflikter som tjejerna har i en grupp och killarna om de konflikter som finns mellan killar i en 

grupp men däremot är de inte medvetna om varandras konflikter. 
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Det som lärarna gemensamt lyfte fram var att det finns ett samband mellan ålder och 

konflikter. Martin förklarade att det finns ”skillnad i årskurser, i årskurs fem är det små konflikter om 

någon sagt eller gjort något, och desto äldre barnen blir ju mer ökar konflikternas komplexitet och det är 

konflikter som ligger utanför skolan som ibland är orsaken till dessa konflikter som därmed blir svårlösta.” 

Detta lyfte alla lärare fram, att när barnen är yngre är det mer saker som konflikter handlar om 

och ju äldre barnen blir är det kompisrelationen som är central. En annan faktor som påverkade 

vid konflikter var hur länge de pågått. Lukas berättade att konflikter kan pågå länge och att de 

kan följa med från låg- och mellanstadiet ändå upp till högstadiet. Det kan också handla om 

konflikter där det är familjer som inte kommer överens, detta talade Pär och Martin om. Pär 

ansåg att om det finns en publik till en konflikt gör detta ”att det är som att hälla bensin i elden, 

konflikten flammar upp”. Pär sa även enligt följande: 

Det som är utlösande för konflikterna är många gånger konkurrensgrejer, barnen ska 
tävla om allting, de tror sig ha sett att någon gör nåt dumt, de lyssnar på några rykten. De 
missförstår hellre än att tänker till, det kan va så små grejer. Skulle barnen lära sig att ta ett 
steg tillbaka och verkligen fundera över vad som sagts skulle många konflikter kunna 
undvikas. 

En av lärarna berättade under intervjun att barnen kan ha konflikter om vad som helst och detta 

lyfter Marklund (2007) fram, att barnens konflikter kan handla om sakfrågor, någons beteende 

eller om vad som helst (Ibid., s. 72-73). Det framkom i denna studie att när barnen är yngre 

handlar det om saker och när barnen är äldre handlar det ofta om kompisrelationer. Szklarski 

(1996) skriver om kategorin objektrelaterade orsaker där föremål och personer är orsaker till 

konflikter (Ibid., s. 97-98). Det framkom under intervjuerna med lärarna att vanliga orsaker till 

konflikter är missförstånd, kränkningar, hörsägen, att gå emot normer, kompisrelationer samt ren 

elakhet. Dessa begrepp tar även Szklarski (1996) upp i sin forskning där han förklarar 

missförstånd som en situationsrelaterad orsak vilket handlar om en bristfällighet i situationen eller 

kommunikationen. Han förklarar även att detta egentligen inte kan ses som en konflikt eftersom 

det handlar om missförstånd (Ibid., s. 103). Szklarski (1996) har även en kategori som handlar om 

principrelaterade orsaker där en underkategori är förtroenderelaterade orsaker, såsom 

kränkningar, hörsägen och gå emot normer. Detta innefattar bland annat lögn, förtal och trots. 

Szklarski (1996) menar att lögn inte är vanligt förekommande bland barn men att det är en typ av 

kränkning eftersom ett förtroende bryts. Förtal handlar om skvaller eller att tala bakom ryggen på 

någon. Att gå emot normer kallas i Szklarskis (1996) studie för trots och med detta menas en 

handling som går emot de normer och regler som finns (Ibid., s. 84-8). Lärarna lyfte fram ren 

elakhet, vilket kan förknippas med Szklarski begrepp retsamhet vars syfte är att kränka en annan 

persons integritet (Ibid., s. 90). 

 Martin lyfte fram när barnen blir kallade för något homofobiskt och detta beskriver 

Odenbring (2010) som ett sätt att förnedra någon och för att stärka den egna grupptillhörigheten 

(Ibid., s. 35,71). Lärarna talade i intervjun om barn som kan känna sig kränkta av hur de blir 

behandlade och att det nästan kan ses som mobbning. Detta faller in i Szklarskis (1996) kategori 
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om principrelaterade orsaker till konflikter, som kan handla om exempelvis lögn, svek, förtal, 

retsamhet, maktutövning och härmning (Ibid., s. 83-97).  

Det Pär sa om att ha publik till en konflikt är något som Szklarski (1996) talar om när det 

gäller känslor som uppstår vid konflikter. Enligt hans kategorier handlar det om positiva känslor, 

i detta fall spänning, som gör att barn som inte är inblandade i konflikten är åskådare som känner 

att det är intressant och roligt. Detta gör att konflikten trappas upp (Ibid., s. 147-148). 

Lukas talade om skillnader mellan pojkar och flickor genom att pojkarna ska hävda sig för de 

andra i klassen. Detta är något som Odenbring (2010) tar upp i sin avhandling, att pojkar ska 

markera sin maskulinitet för klassen och om de inte gör det kan de exkluderas från gruppen 

(Ibid., s. 35,71). Det Lukas berättade om kan utifrån Odenbring (2010) handla om att pojkarna 

måste behålla sin position i gruppen. Lukas berättade också om pojk- och flickgrupper, där de 

inte är medvetna om varandras konflikter. Detta kan kopplas ihop till Lahelmas (2002) studie där 

barnen är i samma klassrum och interagerar med varandra på ett informellt plan (Ibid., s. 295). 

Lahelma (2002) beskriver att det inte är vanligt med könsöverskridande kommunikation på 

högstadiet (Ibid., s. 297) vilket förklarar varför pojkarna och flickorna inte är medvetna om 

varandras konflikter. 

Hantering av konflikter 

Martin och Pär talade om att konflikter som sker utanför verksamheten är svårare att lösa då det 

ligger utanför deras kontroll. De lyfte även fram nätmobbning som ett nyare sätt att mobba 

varandra och att de haft svårigheter med detta i skolan eftersom det är svårt för lärarna att veta 

vad som egentligen har hänt. De intervjuade lärarna är överens om att det är till fördel om 

konflikterna kan lösas direkt. Martin, Lukas och Pär menade att det är en fördel om det är 

möjligt. Olle berättade att konflikter som inte blir lösta kan ligga kvar hos barnen och göra att de 

känner sig förorättade en längre tid. Lukas berättade ”det är viktigt att lösa konflikter om det är möjligt, 

det gör man i den stora världen och den lilla världen, när det uppstår ska man så fort som möjligt lösa den”. 

De intervjuade lärarna pratade olika om att avsluta en konflikt. Stefan sa att det inte är viktigt 

att säga förlåt utan snarare att göra förlåt. Han sa vidare att man inte får tvinga ett barn att säga 

förlåt utan det är handlingen som är viktigare. Pär, Olle, Lukas och Martin förklarade att det är 

viktigt med att säga förlåt eller att be om ursäkt för att det visar att barnen för stunden har 

förståelse och respekt för varandra. Barnen behöver inte vara bästa vänner med varandra utan de 

kan vara överens om att de är oense, detta visar att konflikten är över iallafall för tillfället. Pär och 

Stefan talade om att hantera konflikter är svårare med barn i behov av särskilt stöd. Stefan 

förklarade att dessa barn kan vara mer explosiva och man vet inte riktigt vad som gäller med 

dem, man måste känna barnet för att veta hur det reagerar. Olle förklarade att det för honom är 

viktigt ”att barnen får lära sig hantera utefter sin förmåga”. Lärarna sa att det är viktigt att bearbeta 

konflikten och att sedan försöka gå vidare. Lärarna var enade om att när barnen lämnar 

verksamheten ska de ha lärt sig att samtala med varandra när de hamnar i konflikter. 
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Både Lukas och Pär pratade om att ibland så kommer barnen och ber lärarna om hjälp att reda 

ut konflikten. Stefan berättade att barnen är duktiga på att reda ut konflikterna själva. Detta säger 

också Pär, Lukas och Martin ”för om barnen inte kunde hantera konflikter själva skulle det synas mer”. De 

uttryckte att de inte kan se alla konflikter som uppstår. Stefan berättade: 

Det som är positivt med konflikter är att det är möjligt att samtala om detta med barnen 
och det blir väldigt bra samtal om konflikter. Det är bra att barnen får lära sig att hantera 
konflikter i tidig ålder. Barnen är väldigt bra på att lösa konflikter själva, de äldre barnen. 
Behöver barnen vuxenstöd så får de det och vår närvaro brukar räcka för barnen. Sen 
finns det gånger när man får ingripa, när de till exempel slåss. Men det viktigaste är att 
barnen inte går hem och konflikten inte är löst. Självklart är det okej med olika åsikter 
men inte att vara arga på varandra Det är viktigt att vi vuxna är enhetliga gentemot 
barnen så att de inte favoriserar en vuxen. 

Citatet ovan förklarar Stefans syn på konflikthantering och det handlar om att det är bra för 

barnen att lära sig konflikthantering i tidig ålder. Heydenberk & Heydenberk (2007) kom i sin 

studie fram till att barn som lär sig konflikthantering i tidig ålder får en gynnsam effekt av detta 

resten av sitt liv (Ibid., s. 125). Marklund (2007) skriver att om det ska vara möjligt med en 

attitydförändring kring konflikter ska detta läras in i tidig ålder (Ibid., s. 55-56). I slutet av citatet 

förklarar Stefan att han tycker att det är viktigt att de vuxna är enhetliga mot barnen. Detta kan 

kopplas till Dolk (2013) som i sin avhandling framför att det finns en rädsla bland de vuxna att 

bryta mot de normer som finns i verksamheten, för vad de andra vuxna ska tycka (Ibid., s. 192). 

Lukas beskrev det som att konflikter löser man i den stora världen och i den lilla världen vilket 

också Marklund (2007) skriver, att konflikter som sker i samhället sker också i skolans värld fast i 

mindre omfattning (Ibid., s. 57).  

De intervjuade lärarna hade olika åsikter om det är viktigt att barnen ska säga förlåt. Stefan 

tyckte att det var viktigare att göra förlåt än att säga förlåt. Ljungberg (1998) lyfter fram att det 

näst vanligaste sättet för barn att hantera en konflikt konstruktivt är genom att säga förlåt eller att 

göra förlåt genom någon form av kroppskontakt (Ibid., s. 255-256). När någon form av 

försoningshandling utfärdats kan barnen fortsätta med sin lek men det är viktigt att motparten 

accepterar handlingen och att båda är överens (Ibid., s. 256-257). Enligt Lukas, Pär och Olle är 

konflikten löst när de sagt förlåt eller bett om ursäkt men de poängterade att det viktigaste är att 

barnen respekterar varandra. Detta beskriver Szklarski (1996) som en enande konflikthantering, 

vilken går ut på att komma fram till en lösning som accepteras av båda parter (Ibid., s. 131). 

Lärarna uttryckte en vilja om att när barnen lämnar verksamheten ska de ha lärt sig att 

kommunicera med varandra när de hamnar i konflikter. Detta kan förklaras med Szklarskis 

(1996) resonemang om ett kommunikationsteoretiskt perspektiv där konflikter är en del av en 

mellanmänsklig process. Där är det konflikten som utlöser kommunikativa interaktioner mellan 

människor (Ibid., s. 25-29).  

Både Stefan och Pär talade om barn i behov av särskilt stöd och att de upplevde dessa barn 

som svåra att hantera. Olweus (1991, s. 25) lyfter i sin forskning fram det hyperaktiva mobboffret 

och detta kan i paralleller dras med Pär och Stefans utsagor om att dessa barn har det rörigt runt 
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omkring sig och därmed oftare hamnar i konflikter. Detta kan vara negativt för en hel grupp 

(Ibid.).  

Den omgivande miljön 

Olle, Stefan och Martin pratade om verksamheternas miljö som en påverkande faktor till 

konflikter. Stefan talade om att det ändras i den fysiska miljön kontinuerligt för att minska antalet 

konflikter. Detta för att barnen ska ha fler positiva än negativa upplevelser under sin dag i 

verksamheten. Olle menade att det ska finnas tillräckligt med plats för barnen så att de inte hela 

tiden är på varandra. Olle och Stefan talade om att det finns skillnad i konflikter inne och ute. 

Utomhus är det mycket färre konflikter och där kan barnen leka flera stycken tillsammans medan 

det inomhus uppstår mer konflikter bland annat på grund av trånga utrymmen. I intervjun med 

Stefan framkom följande: 

Vi planerar ju hur vi ställer sakerna, dock och bygg ska inte vara bredvid varandra, för att 
det är där det är stora samlingar, det blir mycket folk. Man ska inte ha två livliga miljöer 
bredvid varandra tycker vi, det har inte funkat vi har testat, det blir mycket konflikter då. 

Ovanstående citat kan kopplas samman med det som tidigare har tagits upp angående 

uppfattning av konflikter, att det är något som lärarna i intervjun gärna vill undvika och de ibland 

försöker tänka steget före för att undvika dem. Detta kan kopplas ihop med Szklarski (1996) 

kategori defensiv konflikthantering, som handlar om att undvika konflikter genom bland annat 

anpassning (Ibid., s. 122.). Dessa lärare ville anpassa miljön för att undvika konflikter mellan 

barnen. Olle och Martin beskriver båda att de helst vill undvika konflikter och beskriver detta 

genom egna upplevelser. 

Sammanfattning delstudie 2, lärare 

Det fanns en blandad uppfattning om konfliktbegreppet hos de intervjuade lärarna. Det kunde 

exempelvis vara att två personer har olika uppfattningar, inte kan lyssna på varandra och inte kan 

kompromissa. Detta kan ta sig uttryck både verbalt och fysiskt. I början av intervjuerna hade 

lärarna en negativ syn på konflikter men under samtalets gång förändrades detta till något 

positivt. En av lärarna hade en positiv inställning under hela intervjun och såg konflikter som ett 

nödvändigt inslag i barns liv och en källa till utveckling och lärande. Det framkom kopplingar till 

sin egen upplevelse av att vara i en konflikt, exempelvis att det inte är så trevligt så därför 

försöker konflikter i största möjligaste mån undvikas. Enligt en av lärarna finns det skillnader 

mellan pojkar och flickor. Pojkar vill gärna hävda sig och visa sin maskulinitet, vilket kan bli en 

orsak till konflikter. Om de inte gör det kan det hända att de exkluderas från gruppen vilket också 

kan leda till konflikter. Enligt lärarna kunde konflikter finnas på olika plan, vilket handlade om 

vilka det fanns konflikter mellan. Det talades också om olika grader av en konflikt, att ett litet 

tjafs kan bli till en stor konflikt. Konflikter kan enligt respondenterna handla om vad som helst 

men de vanligaste orsakerna är missförstånd, kränkningar, hörsägen, att gå emot normer, 
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kompisrelationer och ren elakhet. Det sistnämnda väckte starka känslor hos flera av lärarna. När 

barnen är yngre, spelar ingen roll i vilken verksamhet, handlade konflikter om saker och när 

barnen är äldre handlar det mer om beteende, positionering, förnedring, kränkning och 

relationsskapande. Det framkom att konflikter mellan vissa barn i en grupp indirekt kunde 

påverka en helgrupp men det kan också vara så att barnen inte vet om varandras konflikter, i 

synnerhet det motsatta könets. Det framkom i intervjuerna att det var till fördel om barnen i tidig 

ålder lärde sig att hantera konflikter då detta ansågs vara gynnsamt för barnen senare i livet. 

Något som sades i intervjuerna var att lärarna tycker att barnen är bra på att lösa konflikter själva 

men de kommer och ber om hjälp om det behövs. Det som framträdde var att lärarna ansåg att 

det var svårast att lösa konflikter som de själva inte sett. Det fanns en gemensam punkt i 

intervjuerna som handlade om att säga förlåt. Lärarna framförde att detta är viktigt men det är 

acceptabelt att göra det på olika sätt. Det talades om att säga förlåt, göra förlåt eller att vara 

överens om att vara oense och att visa respekt för varandra. Lärarna ville att barnen skulle lära sig 

att kommunicera med varandra när de är i konflikt och när barnen lämnar verksamheten ska de 

ha dessa färdigheter med sig vidare i livet. Det talades om den fysiska miljön och dess påverkan 

på konflikter, trånga utrymmen och anonyma platser är en källa till konflikter. Det framkom även 

att det sker fler konflikter inne än ute. De anonyma platserna förklarades som delar av 

verksamheten där barnen kunde göra saker som de vuxna inte hade möjlighet att se. Något som 

framkom var att lärarna försöker ligga ett steg före barnen för att undvika konflikter, genom att 

exempelvis möblera miljön på ett lämpligt sätt.  

Slutsatser 

I denna del kommer båda delstudiernas resultat att sammanföras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens syfte är att få en uppfattning av de konflikter som sker mellan barn, hur 

konflikter upplevs och förstås av barn och vuxna samt hur de hanteras.  

Uppfattning av konflikter 

Barnen uttalade sig om att konflikter för dem är någonting dåligt. Ett av barnen berättade 

specifikt att det är dåligt för att man ska försöka vara sams så långt det går. Hos lärarna fanns det 

en blandad uppfattning om konfliktbegreppet, första intrycket som gavs var negativt. Efter 

närmare eftertanke ändrades det ändå till något positivt och att det kan vara något utvecklande 

för barn. Lärarna framförde kopplingar till sina egna upplevelser av att vara i en konflikt, vilket en 

lärare uttryckte som något otrevligt och gärna vill undvika. En lärare var under hela intervjun 

positiv till konflikter och ser det som en nödvändighet i barns liv och en källa till utveckling och 

lärande. Lärarna pratade om att konflikter uppstår när två personer har olika uppfattningar och 

inte kan enas. Konflikter kan finnas på olika plan och i olika grader. Det kan också vara så att det 

pågår konflikter mellan pojkar som flickorna inte känner till, eller tvärtom. Det framkom i 

intervjuerna med barnen att man kanske kan lära sig lite av att bråka. Det man kan lära sig är att 
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man kan tycka olika och att man inte ska bråka. Enligt barnen kan en konflikt handla om att man 

har olika uppfattningar, olika åsikter om något eller inte vill samma sak. Barnen berättade att när 

de är i konflikter kan de känna sig ledsna, arga och sura. I intervjuerna med lärarna framkom det 

att det som väcker starka känslor hos dem är när barnen är elaka mot varandra. 

Orsaker till konflikter 

För barnen kan konflikter handla om vänskapsrelationer, orättvisa, att vara taskig mot varandra, 

olika uppfattningar eller att flera vill bestämma i exempelvis leken. Enligt lärarna kunde 

konflikterna handla om vad som helst men oftast är det sakfrågor eller någon beteende, detta 

beroende på barnens ålder. När barnen är yngre, spelar ingen roll i vilken verksamhet, handlar 

konflikter om saker och när barnen är äldre handlar det mer om beteende, positionering, 

förnedring, kränkning och relationsskapande. Konflikter kan innefatta missförstånd, hörsägen 

samt att gå emot normer. Miljön kan ha en påverkan på konflikter, barnen berättade att det kan 

uppstå konflikter om det är för många som vill vara på samma plats, vilket då ofta är bestämt av 

de vuxna. Lärarna pratade om trånga utrymmen och anonyma platser som källor till konflikter, 

det sker också fler konflikter inne än ute enligt lärarna. Konflikter kan för barnen också handla 

om att man genom ord utesluter varandra, exempelvis att säga att man inte får komma hem till 

kompisen. Detta framkom även i delstudie två. Enligt barnen är det inte vanligt att slåss, men det 

kan hända om man blir riktigt osams eller inte vet att man inte får slåss. Det är utifrån 

intervjuerna svårt att veta om slåss är en orsak till konflikter eller om det är ett sätt att hantera 

konflikter. Det framkom skillnader mellan pojkar och flickor genom att pojkar vill hävda sig och 

visa sin maskulinitet, vilket kan leda till konflikter. Om de inte gör det kan det hända att de 

exkluderas från gruppen vilket också kan orsaka konflikter i gruppen. 

Hantering av konflikter 

För barnen är det viktigt att de vuxna finns nära till hands när konflikter uppstår. De vill ofta ha 

hjälp att lösa konflikter, särskilt med att prata, men de kan ibland vilja försöka lösa det på egen 

hand. Det är vanligt att de vuxna kommer och säger till och stoppar konflikten. Barnen i studien 

uttryckligen vill och får vid behov hjälp av de vuxna. Något som framkom var att ett barn inte 

bara går därifrån utan stannar kvar och försöker reda ut konflikten. Lärarna i studien ser en fördel 

med att barnen i tidig ålder lär sig att hantera konflikter. Det är för dem viktigt att konflikten 

hanteras så att inte barnen går runt med en obearbetad konflikt och känner sig förorättade. Det 

framkom att lärarna ansåg att det är svårast att lösa de konflikter som de själva inte sett. Lärarna 

sa att barnen är duktiga på att lösa konflikter själva men de kommer och ber om hjälp om det 

behövs. Att säga förlåt och be om ursäkt var något det talades om i intervjuerna. Barnen tyckte 

att det är viktigt att säga förlåt till varandra för då är bråket slut. Man kan göra på annat sätt än att 

just säga förlåt, exempelvis kramas, göra teckenspråk eller bjuda in till lek. Lärarna såg det som 

viktigt att säga förlåt eller göra förlåt i olika former. Det framkom från lärarna att barnen ska visa 
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respekt för varandra genom att be om ursäkt, men detta betyder inte att de måste vara helt eniga. 

Lärarna ville att när barnen lämnar verksamheten ska de ha lärt sig att kommunicera med 

varandra i konflikter. Något som lärarna framförde var att de försöker att undvika konflikter 

genom att exempelvis ordna den fysiska miljön på ett bra sätt.  
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Diskussion 

Inledning 

Studiens syfte var att belysa konflikter mellan barn samt hur barn och vuxna uppfattar och 

hanterar dessa. Detta undersöktes genom följande frågeställningar: Hur resonerar lärare och barn 

kring begreppet konflikt? Vilka konflikter uppstår mellan barn? Vad har lärare och barn för 

uppfattningar om hur konflikter hanteras? 

Vi kommer först att diskutera studiens resultat kopplat till tidigare forskning där specifika 

delar belyses. Därefter diskuteras detta utifrån studiens teoretiska perspektiv. 

Diskussion utifrån tidigare forskning 

Det fanns bland respondenterna en blandad uppfattning om konflikter. Något gemensamt var att 

det är viktigt att ta tag i konflikter som uppstår och försöka hantera dem på ett tillfredsställande 

sätt. Marklund (2007) skriver i sin avhandling att en grundläggande nödvändighet för att kunna 

arbeta med konflikter är att förstå vad konflikter är och hur vi påverkas av dem. Det är viktigt att 

barn lär sig att hantera konflikter i tidig ålder för att konflikter ska kunna ses som något positivt 

istället för negativt och även för att konflikter ska kunna undvikas längre fram i livet (Ibid., s. 55-

56). Denna syn på att lära sig hantera konflikter framkom både hos barnen och hos lärarna 

genom att de uttalade sig om att det är viktigt att lösa konflikter som uppstår och inte blunda för 

dem. Även Heydenberk & Heydenberk (2007) lyfter fram att positiva erfarenheter av konflikter 

har en gynnsam effekt under hela livet och att det därför är viktigt att arbeta med detta i förskola 

och skola (Ibid., s. 125). Vår undersökning visar på det Heydenberk & Heydenberk (2007) och 

Marklund (2007) talar om genom att det framkommer olika perspektiv på konflikter och att det 

uttrycks en vilja att arbeta med konflikter, det ses som något viktigt och en del av livet.  

Det framkom i vår studie att känslor är nära kopplat till konflikter. Detta kopplades till egna 

erfarenheter vilket gjorde upplevelserna väldigt individuella. En lärare menade att konflikter var 

något obehagligt och otrevligt för honom själv och ville därför försöka undvika konflikter. I 

motsats till detta sa ett barn att hon stannar kvar när en konflikt uppstår för att försöka lösa den. 

Detta kan betyda att barnet har positiva erfarenheter av konflikter genom att det har arbetats med 

det i förskola och skola. Medan det för läraren kan ha varit negativt ända från tidig ålder. 

Heydenberk & Heydenberk (2007) förklarar att hantering av konflikter beror på tidigare 

erfarenheter, att människor agerar utifrån vad som tidigare har fungerat bra. De lyfter även fram 

att de som är skickliga problemlösare är de som inte undviker konfliktsituationer, utan de 

försöker att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt (Ibid., s. 124).  
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Det framkom också en blandad uppfattning om vad som orsakar konflikter. Det kan handla 

om allt ifrån orättvisa, elakhet, vänskapsrelationer, olika uppfattningar till konkreta objekt. Även 

detta är något som visar konflikters komplexitet. Det framkom i intervjuerna med barnen att det 

kan uppstå konflikter mellan barnen när många vill vara på samma plats. Lärarna pratade om 

bland annat trånga utrymmen som en källa till konflikter och genom att planera miljön försöker 

de undvika konflikter. Dessa två aspekter kan ställas mot varandra då det är lärarna som har 

bestämt hur många som får vistas på en och samma plats samtidigt, vilket i sin tur leder till 

konflikter mellan barnen. Detta kan, utifrån Wrethander Blidings (2004, s. 21-23) resonemang om 

relationsskapande, påverka barnens uteslutning av varandra vilket i sin tur kan leda till osämja. 

Dessa uteslutande handlingar kan vi i detta sammanhang se orsakas av de vuxna i verksamheten. 

Ur denna aspekt är det de vuxna som orsakar konflikter, fast deras intention är att försöka skapa 

en god miljö i verksamheten. Wrethander Bliding (2004, s. 18, 173-174) skriver att förskolan och 

skolan är en plats organiserad och ordnad av vuxna och därmed utgör institutionen som sådan 

ramar för barnens relationsarbete. Detta kan även kopplas till Dolks (2013) diskussion om att det 

i själva verket är de vuxna som bestämmer och styr även fast deras vilja är att inte göra det. Det är 

dessa normer som styr och de ska barnen försöka förhålla sig till (Ibid., s. 160-171, 201-205). 

Inget av barnen har klart uttalat att bråk kan handla om mobbning eller kränkningar, men det 

framkommer att bråk kan vara att en person är taskig mot en annan. Att vara taskig tolkas av oss 

som en negativ handling och detta kan med hjälp av Olweus (1991) som ses mobbning och 

kränkande behandling. Om en negativ handling sker upprepade gånger talar Olweus (1991, s. 4) 

om mobbning. Att barnen inte talar om mobbning och kränkande behandling kan handla om att 

dessa begrepp är främmande för dem. Lärarna pratade inte heller direkt om mobbning och 

kränkande behandling. De ansåg att en konflikt kan vara mobbning, men då är det något riktigt 

allvarligt. Detta kan kopplas samman med Marklunds (2007) utsagor om att mobbning och 

kränkande behandling är en allvarligare form som är lagstadgad (Ibid., s. 55). Det kan vara så att 

för lärarna är detta något stort och känsligt som de inte ser som en konflikt.  

Både barnen och lärarna framhöll att det förekommer att barnen ber om hjälp för att lösa 

konflikter och lärarna vill finnas till hands om barnen behöver hjälp. Ljungberg (1998, s. 256-257) 

menar att barn har konstruktiva sätt att själva lösa konflikter och de får därigenom leken att 

fortsätta. Lärarna i studien påtalade att barnen är väldigt duktiga på att själva lösa konflikter. 

Detta att be om hjälp kan kopplas till Szklarskis (1996, s. 131) konflikthanteringsstrategier enande 

respektive defensiv. Det enande handlar om att gemensamt komma fram till en lösning som 

accepteras av de inblandade medan den defensiva handlar om att vilja undvika och fly från 

konflikten vilket kan vara genom vädjan om hjälp, exempelvis att barnen aktivt söker stöd hos 

någon (Ibid.). Det är svårt att veta den bakomliggande orsaken till varför barnen ber om hjälp, 

om det är en flykt från konflikten eller om det är för att få hjälp att diskutera sig fram till en 

lösning. Att några av barnen påtalade att de vuxna alltid kommer och säger till de som bråkar kan 

tolkas som att barnen inte riktigt tänker och reflekterar till alla konflikter som i själva verket 
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uppstår, utan det är de konflikter som verkligen syns och hörs som barnen tänker på. Alvestad 

(2010, s. 179) menar i sin avhandling att det många gånger är en förhandling som pågår för att 

upprätthålla leken och relationen, vilket också kan vara en förklaring till barnens svar. 

Att säga förlåt, eller på annat sätt be om ursäkt, var något viktigt för barnen och lärarna. Det 

betyder för dem att konflikten är slut. För vissa lärare kunde det handla om att konflikten har 

behandlats men att den inte är löst, man får respektera varandra. Det behöver inte handla om att 

säga just ordet förlåt utan det kan ske på olika sätt. Barnen gav förslag på att man kan kramas, 

göra teckenspråk eller exempelvis bjuda in till lek. Även vissa av lärarna ansåg att det kan 

uttryckas på olika sätt. Ljungberg (1998) ser detta att be om förlåtelse som en försoningshandling 

och när detta skett så försvinner spänningar snabbt och leken kan fortsätta. Dock är det viktigt 

att motparten accepterar handlingen och att båda är överens (s. 256-257). Szklarski (1996, s. 131) 

talar i sin kategori enande konflikthantering om komma fram till en lösning som accepteras av 

båda parter. Dessa två aspekter kan i vår studie kopplas samman genom att be om förlåtelse är ett 

sätt att hantera en konflikt.  

Diskussion utifrån teoretiska perspektiv 

Det fanns bland barnen och lärarna ingen tydlig definition på vad konflikter är. Det framkom att 

konflikter innebär att man är oense eller att det är en sammandrabbning av något slag. Detta 

stämmer med vad Ellmin (2008) skriver, att begreppet konflikt är komplext och det finns många 

olika definitioner beroende på vilket perspektiv som intas. En gemensam nämnare är dock att 

oförenlighet föreligger (Ibid., s. 11). Barnen och lärarna i studien relaterar konflikter till något 

som syns och hörs, det sker mellan människor och det är något negativt. Thornberg (2013, s. 

216) gör en skillnad mellan konflikter som kognitiva och mellanmänskliga. I vår studie framkom 

det endast syn på konflikter som mellanmänskliga. Detta kan förklaras med det Stensaasen & 

Sletta (1997, s. 262) skriver om, att konflikter kan vara dolda eller öppna samt destruktiva eller 

konstruktiva. I vår studie framkom att det som syns, hörs och är dåligt ses som konflikter, alltså 

öppna samt destruktiva konflikter. Vi drar slutsatsen att andra typer av konflikter är svårare att 

upptäcka, speciellt de kognitiva konflikter som sker inom en individ eller de konflikter som är 

dolda. Lärarna påpekade tydligt att de konflikter som de inte ser är svåra att hantera. 

Det framkom i studien en syn på konflikter som något nödvändigt i barns liv och att det är en 

källa till utveckling och lärande samt att konflikter hanteras i dialog med varandra. Säljö (2011) 

skriver om utveckling och lärande som en mellanmänsklig process där lärares handlingar är 

betydelsefullt (Ibid., s. 166). Detta kan kopplas till vårt val av syn på barn där vi utgår från ett 

barns perspektiv som innebär att barn själva är medskapare av sitt eget liv och en aktiv aktör som 

handlar i relation till omvärlden (Wrethander Bliding, 2004, s. 19; Emilson, 2003, s. 33-42). 

Emilson (2003, s. 36-37) skriver att kommunikation och samspel med andra är väsentliga delar i 

människans utveckling där även den omgivande miljön har betydelse. Utifrån respondenternas 

svar kan konflikter i denna studie ses som en del av en utvecklande mellanmänsklig process. Att 
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lärare går in och hjälper barnen att hantera konflikter vid behov kan utifrån det sociokulturella 

perspektivet beröra den proximala utvecklingszonen, att barnen med hjälp av en mer erfaren 

person kan lära sig det som ligger på en mer avancerad nivå (Säljö, 2011, s. 167).  

Något som lärarna i studien vill att barnen ska få med sig från förskolans och skolans 

verksamhet är att kunna och våga kommunicera med varandra i en konflikt. I det sociokulturella 

perspektivet är kommunikation centralt (Säljö, 2011, s. 167). Emilson (2003, s. 39) lyfter fram att 

det är genom kommunikation som barn och lärare får en förförståelse för olika händelser som 

uppstår. 
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Konklusion 

I denna studie har vi redogjort för barns och lärares resonemang kring begreppet konflikt samt 

vilka konflikter som uppstår mellan barn i förskola och skola. Vi har även undersökt hur 

konflikter hanteras. Vi har kunnat konstatera att det finns en mängd olika uppfattningar om vad 

konflikter är samt att människor har olika upplevelser kring konflikter, kopplat till egna 

erfarenheter. Att det i studien inte framkommit positiva, dolda och konstruktiva konflikter i 

samma utsträckning som de öppna, negativa och destruktiva kan förklaras med att dessa inte 

märks på samma sätt och inte heller reflekteras kring. För att få en annan bild av konflikter 

mellan barn hade vi kunnat komplettera studien med observationer, för att se vad som faktiskt 

händer. 

Något som tydligt framkom i vår studie var att lärarna gärna ordnar miljön så att konflikter 

kan undvikas. Vi ställer oss frågan, vad är anledningen till detta? Är det för att undvika konflikter 

för att lärarna själva tycker det är obehagligt? Är det för barnens skull, att de vill rädda barnen 

från att hamna i för mycket konflikter? Eller kan det vara för att verksamheten helt enkelt ska 

flyta på bättre? Detta visar på en komplexitet vad det är som faktiskt orsakar konflikter samt att 

det inte är lätt att ordna verksamheten. Olika uppfattningar kan enligt respondenterna i studien 

vara en orsak till konflikter. Även det kan handla om att det är de vuxna och institutionen som 

styr verksamheten och därmed indirekt ger upphov till konflikter. Frödén (2012, s. 20) skriver att 

i förskola och skola behöver barnen förhålla sig till andra regler och normer som inte är som 

hemma. Olika uppfattningar kan grunda sig i regler och normer och i möte med andra kan detta 

då bli en krock. Barnen förväntas förhålla sig till regler och normer styrda och bestämda av 

vuxna, medan de vuxna måste förhålla sig till de lagar, förordningar och styrdokument som gäller 

i verksamheten. I slutändan kan vi se att det varken handlar om att det är barnen eller de vuxna 

som ger upphov till konflikter utan det är grundat i något mycket mer komplext i samhället.  

I denna uppsats har det inte funnits utrymme att undersöka konflikter ur ett genusperspektiv. 

Detta har spontant uppkommit i intervjuerna med lärarna och det är något att forska vidare på. 

Där skulle vi kunna undersöka om det finns skillnader mellan pojkar och flickors konflikter, 

huruvida det förekommer könsöverskridande konflikter eller ej samt om det finns skillnader i att 

hantera konflikter. Det skulle även vara intressant att jämföra manliga respektive kvinnliga lärares 

uppfattningar och hantering av konflikter. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide förskola 

 

Tema 1: Bakgrundsinformation 

Undertema 1: Utbildning 

• Hur ser din utbildningsbakgrund ut?  

Undertema 2: Arbetslivserfarenhet 

• Vad har du för erfarenhet inom yrket? 

Undertema 3: Nuvarande yrkesroll 

• Vad arbetar du med idag? 

Tema 2: Uppfattning av konflikter 

Undertema 1: Konfliktbegreppet 
• Vad innebär ordet konflikt för dig? 

• Hur tänker du kring konflikter som något positiv respektive negativt? 

• Hur uppfattar / hur ser du på konflikter vad gäller utveckling och lärande (både för barn och för 
pedagoger)? 

Undertema 2: Barn och konflikter 
• Hur uppfattar du konflikter mellan barn i barngruppen? 

• Hur upplever du det när barnen är i konflikter? 

• På vilket sätt tror du att barnen själva upplever det? 

Undertema 3: Orsaker/faktorer till konflikter 

• Vilka faktorer/ting kan du se att det finns som utlöser konflikter i barngruppen?   

Undertema 4: Konflikter i relation till kontext/miljö 
• Vad är dina tankar kring konflikter i relation till den omgivande miljön? 

• Hur ser du på barngruppens storlek i relation till konflikter? 

• Kan du se några skillnader inne respektive ute? 

Tema 3: Konflikthantering 

Undertema 1: Konflikter i barngruppen 
• Hur hanterar du konflikter mellan barnen?  

• Finns det tillfällen när du blir arg/besviken på barnen i konfliktsituationer? Vilka? Hur tror du att 
barnen upplever det? 

Undertema 2: Konfliktlösning 
• Vem löser oftast konflikten? 

• Vad tänker du kring konflikter som inte blir lösta? Vilka konsekvenser kan du se? 
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• Finns det konflikter som är svårare än andra att reda ut? 

Undertema 3: Konflikter och kommunikation 
• Vilka kommunikativa strategier kan du se att barnen använder sig av i en konflikt när det gäller 

kroppsspråk kontra verbalt språk? 

• Hur kommunicerar barn med varandra under en konflikt? Finns det några faktorer som påverkar 
(ex språkutveckling, känslomognad)? 

• Hur ser du på att säga förlåt/be om ursäkt? 

Tema 4: Arbete med konflikter 

Undertema 1: Arbetet i förskolan 
• Hur arbetar du för att förverkliga/realisera det som står i läroplanen vad gäller konflikter och 

konflikthantering? 

• Hur har det arbetats fram konflikthantering på förskolan? (ex 
gemensamt/enskilt/förskolechef/kommunala direktiv) Vilka har varit delaktiga? (barnen?) 

Undertema 2: Barnens delaktighet 

• På vilket sätt tycker du att barnen ska vara delaktiga i konflikthantering? 

Avslutande fråga: 
• Vad är viktigt för dig att barnen får med sig för kunskaper/har lärt sig om konflikter och 

konflikthantering när de lämnar förskolan? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide skola 

 

Tema 1: Bakgrundsinformation 

Undertema 1: Utbildning 

• Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Undertema 2: Arbetslivserfarenhet 

• Vad har du för erfarenhet inom yrket (antal år)? 

Undertema 3: Nuvarande yrkesroll 

• Vad arbetar du med idag? 

Tema 2: Uppfattning av konflikter 

Undertema 1: Konfliktbegreppet 
• Vad innebär ordet konflikt för dig?  

• Hur tänker du kring konflikter som något positiv respektive negativt? 

• Hur uppfattar / hur ser du på konflikter vad gäller utveckling och lärande? 

Undertema 2: Elever och konflikter 
• Hur uppfattar du konflikter mellan elever i elevgruppen? 

• Hur upplever du det när eleverna är i konflikter? 

• På vilket sätt tror du att eleverna själva upplever det? 

• Kan du se några skillnader mellan konflikter i olika årskurser? 

Undertema 3: Orsaker/faktorer till konflikter 

• Vilka faktorer/ting kan du se att det finns som utlöser konflikter mellan elever?   

Undertema 4: Konflikter i relation till kontext/miljö 
• Vad är dina tankar kring konflikter i relation till den omgivande miljön? 

• Hur ser du på elevgruppens storlek i relation till konflikter? 

• Kan du se några skillnader inne respektive ute? 

Tema 3: Konflikthantering 

Undertema 1: Konflikter i elevgruppen 
• Hur hanterar du konflikter mellan elever?  

• Finns det tillfällen när du blir arg/besviken på eleverna i konfliktsituationer? Vilka? Hur tror du 
att eleverna själva upplever det? 

Undertema 2: Konfliktlösning 
• Vem löser oftast konflikten? 

• Vem ansvar anser du det är att konflikten blir löst? 
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• Vad tänker du kring konflikter som inte blir lösta? Vilka konsekvenser kan du se? 

• Hur länge varar en konflikt? Följer konflikten med under en längre tid? 

• Finns det konflikter som är svårare än andra att reda ut? 

Undertema 3: Konflikter och kommunikation 
• Vilka kommunikativa strategier kan du se att eleverna använder sig av i en konflikt när det gäller 

kroppsspråk kontra verbalt språk? 

• Hur kommunicerar elever med varandra under en konflikt? Finns det några faktorer som påverkar 
(ex språkutveckling, känslomognad)? 

• Hur ser du på att säga förlåt/be om ursäkt? 

Tema 4: Arbete med konflikter 

Undertema 1: Arbetet i skolan 
• Hur arbetar du för att förverkliga/realisera det som står i läroplanen vad gäller konflikter och 

konflikthantering? 

• Hur har det arbetats fram konflikthantering på skolan? (ex 
gemensamt/enskilt/rektorn/kommunala direktiv) Vilka har varit delaktiga? (eleverna?) 

Undertema 2: Elevernas delaktighet 
• På vilket sätt tycker du att eleverna ska vara delaktiga i konflikthantering? 

• Hur upplever du elevernas respons på ert sätt att hantera konflikter? 

Avslutande fråga: 
• Vad är viktigt för dig att eleverna får med sig för kunskaper/har lärt sig om konflikter och 

konflikthantering när de lämnar skolan? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide barn 

 

Uppvärmningsfrågor 
• Ålder 

• Förskola 

• Avdelning 

Tema 1: Uppfattning av konflikter 

Undertema 1: Konfliktbegreppet / bråk 
• Vad är bråk (för dig)? Berätta för mig vad bråk är. 

• Vad händer när någon bråkar? 

• Är det bra eller dåligt att bråka 

Undertema 2: Orsaker/faktorer till konflikter 

• Vad bråkar ni om? Vad brukar ni bråka om? 

Undertema 3: Barn och konflikter 
• Hur känns det att bråka? 

• Hur vet ni att någon är arg på er? 

• Hur känns det när ni är arga? 

• Kan man lära sig något när man bråkar? 

Tema 2: Konflikthantering 

Undertema 1: Konfliktlösning/konflikthantering 
• Vad gör de vuxna på förskolan när ni bråkar? 

• Om det blir bråk, vad vill du att en vuxen gör då? 

• Vad vill du helst – att en vuxen löser bråket eller att du och din kompis får lösa bråket själva? 

Undertema 2: Att säga förlåt 
• Är det viktigt att säga förlåt när man har bråkat med en kompis? 
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Bilaga 4 

Information om medverkan i examensarbete om konflikter mellan barn i 

förskola/skola  

 

Detta brev är information till dig som tillfrågas om att delta i vårt examensarbete om konflikter 

mellan barn i förskola/skola.  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet och vi 

skriver nu vårt examensarbete. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka typer av konflikter som 

uppstår mellan barn, hur barn och pedagoger uppfattar konflikter samt hur man hanterar 

konflikter. 

I vår studie vill vi intervjua pedagoger/förskollärare/lärare i förskola/skola och du tillfrågas om 

att delta. Deltagandet innebär att vi kommer att intervjua dig ca 30-45 minuter. Eftersom detta är 

tidskrävande för dig vill vi bestämma en tid och plats som passar dig. Samtalet kommer att spelas 

in för att vi sedan ska kunna bearbeta och analysera materialet. Datainsamlingen beräknas ske 

under v. 49 och 50.  

Insamlat material kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del 

av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter vara borttagna och allt kommer att anonymiseras. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. Deltagandet kan 

avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning 

utgår.  

 

Om du är intresserad av att delta i denna studie vänligen informera oss senast 3/12 2014.  

 

Kontaktuppgifter: 

Linda, tel. 076-xxx xx xx 

linda.boo.6214@student.uu.se 

 

Studiens handledare:  

Farzaneh Moinian  

farzaneh.moinian@edu.uu.se 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Linda Boo och Katariina Miettinen 
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Bilaga 5 

Medgivandeblankett 

 

Fyll i blanketten och lämna in den på förskolan/skolan senast 2/12 2014. 
Genom att kryssa JA tillåter du att ditt barn genom observationer och intervjuer 
medverkar i studien som handlar om barns konflikter. Deltagandet är frivilligt och 
kan när som helst avbrytas under studiens gång, detta görs genom att kontakta oss 
på nedanstående kontaktuppgifter.  
 
Vänligen, 
Linda Boo och Katariina Miettinen 
Tel: 076-xxx xx xx (Linda) 
E-post: linda.boo.6214@student.uu.se 
 
Barnets namn:________________________Födelsedatum:_________ 
 
JA 
Jag godkänner att mitt barn deltar i studien 
 
NEJ 
Jag vill inte att mitt barn deltar i studien 

 

 
Underskrift vårdnadshavare 1:________________________________ 
 

 

Underskrift vårdnadshavare 2:________________________________ 
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Till vårdnadshavare med barn på xxx förskola/skola 

 
Information om en studie av barns konflikter 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet och vi 

har nu påbörjat ett examensarbete.  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka typer av konflikter som uppstår mellan barn i 

förskolan/skolan samt hur barn och pedagoger uppfattar konflikter. I vår studie vill vi observera 

samt eventuellt intervjua ditt barn. För att kunna genomföra detta behöver vi vårdnadshavares 

medgivande.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att genomföra observationer vid lämpliga tidpunkter. 

Fältanteckningar kommer att föras och eventuellt används ljudinspelning. Vi kommer att 

intervjua barnet/ha gruppsamtal ca 15 minuter och samtalet kommer att spelas in för att vi sedan 

ska kunna bearbeta och analysera materialet. Datainsamlingen kommer att ske under v. 49 och 

50.  

 

Insamlat material kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del 

av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter vara borttagna och allt kommer att anonymiseras. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Det är givetvis frivilligt för dig som vårdnadshavare att låta ditt barn delta i studien, vi önskar 

ditt svar på medföljande blankett senast 2/12. Om du har ytterligare frågor angående studien 

går det bra att kontakta oss.  

 

Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen 

ekonomisk ersättning utgår.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

Linda, tel. 076-xxx xx xx 

linda.boo.6214@student.uu.se 

 

Vänliga hälsningar, 

Linda Boo och Katariina Miettinen 

 

Studiens handledare: 

Farzaneh Moinian  

farzaneh.moinian@edu.uu.se 


