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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger använder strategier för att 

förebygga och hantera konflikter i barngrupper och därmed följa upp konflikter 

tillsammans i arbetslaget. Jag anser att detta område är en viktig del i förskolans värld. 

Konflikter sker dagligen, därför bör vi vuxna vara medvetna om hur vi ska hantera, 

förebygga och arbeta med detta. 

För studiens syfte gjordes det observationer och intervjuer för att få svar på studiens 

frågeställningar. Observationer gjordes på barn och vuxna under en hel dag på två 

olika avdelningar med barn i ålder 3-5 i en förskola som finns i Mellansverige. 

Observationernas fokus var på pedagogers kommunikation, ledarroll, position, 

empati, strategi, relation, hantering och förebyggande av konflikter. Intervjuerna 

genomfördes på tre förskollärare i samma förskola. Genom intervjuerna fick jag svar 

på studiens frågeställningar men också syfte. Arbetsmodellen för denna studie har 

utgått ifrån pedagogisk strategi som verktyg. 

Studiens slutsatser visar att pedagoger är medvetna om de dagliga konflikterna som 

sker på förskolan. Därmed är de medvetna om vilken barngrupp de arbetar i för att på 

bästa sätt kunna förebygga, hantera och använda rätt strategi vid konfliktens gång. 

Pedagoger är observanta, bra lyssnare och har en bred förståelse för varje enskilt 

barns behov, önskningar och intressen. Det som framgick i undersökningen är att 

pedagoger bekräftar barnens känslor med positivitet. Pedagoger är medvetna om vilka 

konflikter som ska följas upp enligt de skrivna målen tillsammans med arbetslaget 

eller vårdnadshavare.   

Med denna studie önskar jag kunna ge er en bild av hur det kan se ut i praktiken. 

 

 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, konflikt, konflikthantering, pedagogisk strategi 
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1. Inledning 
Enligt rådande intentioner på politisk nivå ska förskolan vara startpunkten för ett 

livslångt lärande. Barngrupper ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler 

(Lpfö, 98/2010 s. 7,9). 

Det som intresserade mig att välja detta område för min studie var att få en ökad 

kunskap samt större förståelse för hur pedagoger förebygger, hanterar och följer upp 

konflikter i barngrupper. Konflikter kan förekomma både i mindre och större grupper 

men också mellan enskilda barn. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen (Lpfö, 98/2010 s. 6). Jag har i mitt arbete begränsat min undersökning då 

det finns mycket att skriva om när det gäller ämnet. Jag kommer att inrikta mig på 

pedagogers arbete på förskolan med att förebygga, hantera och följa upp konflikter. 

Detta ämne berör många ute i verksamheten. Det är ett ämne som inte går att undvika. 

Det händer och det gäller att vara på plats då det sker dagligen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka pedagogers strategier, för att förebygga och 

hantera konflikter i barngrupper. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur förebygger pedagoger konflikter i en barngrupp? 

• Vad har pedagoger för strategier för att hantera konflikter? 

• Hur ser uppföljningen ut vid en konflikt? 
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2. Bakgrund och litteraturgenomgång 
Det som kommer att presenteras under detta avsnitt är litteraturgenomgången och 

tidigare forskning inom området konflikt och hur olika forskare definierar begreppet 

konflikt och beskriver konflikthantering, förebyggandet av konflikter, uppföljningen 

vid konflikter och pedagogers strategier. Pedagogernas samverkan med 

vårdnadshavarna är bland annat en central del av pedagogers strategi. 

 

2.1 Vad är en konflikt? 

Ordet konflikt härstammar från latinets conflictus som betyder tvist, sammanstötning 

eller oenighet. Det här är några exempel på vad olika forskare beskriver konflikt som 

tas upp i Maltén (1998): 

- Lewin, (1951): ”en kollision mellan olika kraftfält.” 

- Newcomb (i Coser, 1971):” konflikt är ett spänningstillstånd mellan individen 

och den grupp han tillhör med konsekvent störning i 

kommunikationsmöjligheterna.” 

Det går att sammanfatta konflikt som förekommer vid kollision, sammanstötningar 

eller oenighet mellan mål, intressen, värderingar, synsätt eller grundläggande behov 

(Maltén, 1998 s. 145). 

I barngrupper på förskolan kan det gång på gång förekomma konflikter mellan barn, 

det kan handla om leksaker, lekplatser eller vem ska vara vad och vem ska bestämma 

vad. Konflikter kan även uppstå när ett barn är dominant och visar ett ledande 

beteende, att hen exempelvis vill ha något eller få en tjänst på något sätt. Regler som 

bryts i leken kan också skapa konflikter mellan barnen. Det finns två huvudtyper av 

konflikter som nämns inom psykologin. Den första är inre konflikter hos individen, 

det vill säga mellan olika behov, eller när vi hamnar mellan två saker och ska 

bestämma oss för en sak fastän vi gärna skulle vilja ha båda. Den andra är sociala 

konflikter som handlar om sociala värderingar, roller, makt, intressekonflikter eller hur 

saker och ting ska vara (Vedeler, 2009 s. 61). Konflikter som oftast sker på gruppnivå 

kan vara mellan människor och frågan som uppstår i gruppen är, vem bestämmer då? 

Det finns flera olika konflikter på gruppnivå. Det kan exempelvis handla om 

kommunikationskonflikter eller pseudokonflikter, vilket innebär oklarheter i 

kommunikationen och missförstånd av mål och medel samt dålig verbal 

uttrycksförmåga, brist på information eller språksvårigheter. Ytterligare en konflikt på 

gruppnivå är Sakkonflikter, sådan konflikt uppstår när det inte går att enas om hur 



7	  
	  

fakta skall värderas, hur en situation ska förklaras, vad själva problemet är, vilka 

regler som gäller eller vad som är tillåtet eller inte tillåtet. Rollkonflikter kan 

förekomma vid rollindelningar, vem ska göra vad, identitet, solidaritet och lojalitet, 

eller inte komma överens. Intressekonflikter som kan uppstå är när målen är 

oförenliga, när det inte råder enighet kring intressen, behoven, förväntningar och krav 

(Maltén, 1998 s. 158-159). 

Konflikt är ett tillstånd av motsättning eller sammandrabbning. Konflikter är en 

interaktion mellan två eller flera där det motsätter sig varandra med ord, handlingar 

eller känslor. Samarbetet mellan pedagoger och barn och pedagoger emellan är 

nödvändigt för att undvika konflikter och även en anpassning till gemensamma 

normer. När de samarbetar utvecklar de en struktur och samordnar samspelet på ett 

sätt då de beter sig på ett mer förutsägbart sätt (Thornberg, 2006 s. 197-199). Men det 

är inte alltid människor kommer överens eller samarbetar. Konflikterna kan uppstå när 

människor tycker olika, att det finns olika behov, värderingar, uppfattningar och viljor 

(Thornberg, 2006 s. 200). 

 

2.2 Kommunikation 

Kommunikation spelar en stor roll, särskilt när det gäller att samarbeta med 

människor. Genom kommunikation kan vi påverka varandra genom att exempelvis ha 

åsikter, tankar, attityder och värderingar. Ordet kommunikationen kommer från 

latinets ”communicare” som betyder att vi delar något tillsammans och har något 

gemensamt (Maltén, 1998 s. 11). Barn kommunicerar och utrycker sig olika i 

kommunikation med andra i sin omgivning (Jensen & Harvard, 2009 s. 83-84). 

Kommunikation betyder att två eller flera personer delar och skapar något 

tillsammans i kunskap och upplevelse. I kommunikation med en person förväntas det 

att få respons av den andre. När vi är i samtal så blir vi samtalspartner. Det finns en 

sändare och en mottagare. Vid kommunikation gäller det att barnen är både effektiva 

lyssnare och talare. Barns kommunikativa färdigheter utvecklas innan barnen talar 

sina första ord. Barn blir medvetna när de hamnar i samtal med varandra. De anpassar 

även sitt språk efter situationen. Kommunikationen i en grupp har en stor betydelse 

för gruppmedlemmarna. När en ledare befinner sig i en grupp måste hen ta gruppens 

energi, roller, uppgifter, bakgrund och relationer. Evenshaug & Hallen, (2001) nämner 

att Granér (1991) beskriver kommunikation som en sammanbindning av gruppens alla 

olika sidor. En grupp kan därefter utifrån kommunikationen ta in ny information, nya 
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upplevelser, kunskaper och erfarenheter. Genom kommunikationen kan det bli mindre 

missförstånd och på så sätt hålla samman gruppen. Därför förklarar han att 

kommunikationen är en viktig del i grupprocessen för utveckling. Ledarens uppgift i 

en barngrupp blir därmed att undvika missförstånd, att det som uttrycks i gruppen är 

tydlig med tydligt budskap. När det finns en stor förståelse mellan 

gruppmedlemmarna så fungerar gruppen också bättre. I leksituationer kommunicerar 

barnen noggrant men de barn som misslyckas med sin kommunikation med andra 

skyller oftast på lyssnaren. För att undvika missförstånd och konflikter måste barnen 

få tydliga budskap från sina lekkamrater (Evenshaug & Hallen, 2001 s. 102-104).  

Enligt Corsaro är barnen medvetna om kommunikationen de använder med sina 

kamrater. Det har en uppfattning om deras roller och status (Löfdahl, 2004 s. 42). 

Kommunikationen mellan deltagarna rör sig gradvis mot allt vidare språkliga former 

men skall betraktas endast som en tillhörande del till aktiviteten, snarare än att utgöra 

en väsentlig del av den. Detta gäller specifikt under de tidigaste åren i barns liv. 

Framförallt har språket betydelse för att skapa innebörd och förståelse i händelser som 

barn och vuxna upplever och delar (Björklund, 2008 s. 47). 

 

2.3 Position/ positionering 

När det handlar om barns position är barn duktiga på att positionera sig i exempelvis 

lek men också samtidigt positionera sina kamrater. Både barn och vuxna har en 

uppfattning om sin position i barngruppen. Barn har förmåga att dela på rekvisita som 

finns inom leken till den position barnen befinner sig i leken. På så vis bekräftar 

barnen varandra i leken. Positionering sker oftast i leken och tillsammans med andra 

kamrater på avdelningen. På de områden där positioneringar ingår handlar det oftast 

om barns utveckling av deras normer, värderingar, attityder samt jämlikhet och 

rättvisa bland barnen. Barn skapar kamratkulturer tillsammans med varandra. De kan 

förstå och beskriva vad som händer mellan barnen när de är tillsammans (Löfdahl, 

2008 s. 51,57). Kamratkulturer kan beskrivas som rutiner, värderingar, artefakter och 

uppfinningar som barnen finner tillsammans. Med barnens kulturer går det att se 

attityder och uttryck i leken. Alla barn på förskolan har en kamratkultur och det 

innehåller kunskaper om barnen själva och kamraternas sociala statusposition. Barn 

med statusposition bestämmer oftast vilka som ska delta och ha tillträde i leken 

(Löfdahl, 2008 s. 15). Kamratkulturen kan förändras och på så vis kan barnens 

positionering bli förändringsbar i leken (Löfdahl, 2008 s. 56). Förskolans plats är 

central när det gäller barnens positioner. Barn skapar till sig sociala positioner 
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beroende på vilken plats det befinner sig på (Halldén, 2007 s. 94-95). Det finns många 

olika positioner barn kan inta på förskolan. Det finns exempelvis de barn som har 

maktposition, åldersposition, låg och hög position. Det finns även de som har en 

tillbakadragen position, som gärna bara iakttar på leken och inte deltar i samtal med 

barnen (Halldén, 2007 s. 135-136). 

 

2.4 Normer och regler 

Normer är en del av förskolans vardag och ingår i pedagogers arbete. Normer kan 

komma i uttryck i barnens samspel. Normer skapas i förskolan i samarbete mellan 

pedagoger och barn (Johansson, 2008 s. 15). Normer har en del funktioner där det är 

viktigt att barn och pedagoger följer. Normers funktioner kan vara till exempel att 

hålla samman grupper, definiera roller och relationer, att befästa gruppens identitet 

och reglera den sociala samvaron i gruppen, att pedagoger även är stolta och positiva 

när det gäller exempelvis att ge barnen struktur. Det finns även normer för att få 

ordning i människans omgivning och ett sätt att uppnå sina mål. Det står också i 

riktlinjerna att förskollärare ska ansvara att det utvecklas normer för arbetet och 

samvaro i den egna barngruppen (Lpfö, 98/2010 s. 8). Alla grupper behöver regler för 

ett konstruktivt samarbetssätt. Regler kan vara allt från vad t.ex. barnen får och inte 

får säga, tid och plats, vilka känslor som går att visa och vad för värdering som går att 

säga. Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad (2011, s. 195) nämner att barnen ska lära 

sig säga ”Nej, jag vill inte” och på så sätt våga stå för sig. Det gäller då att barnen 

accepterar ett nej på ett bra sätt och visar respekt. 

 

2.5 Relationer 

I förskolan som kulturell och socialverksamhet läggs stor vikt vid relationer och 

samspel mellan barn och pedagoger men också barnen emellan. Wertsch (1991) 

fokuserar bland annat på Bakhtins teorier om just meningsskapande och social 

interaktion i socialt skilda världar. Vidare framgår det även att Igland och Dysthe 

(2003) skriver på ett liknande sätt att Bakhtins engagemang för relationer är stort och 

att dialogen visa sig som ett av de mest betydelsefulla dragen i dem (Björklund, 

2008).  Barn har ett starkt band och känslomässig relation till vårdnadshavare men 

också ett personligt band till pedagoger. Här knyter det till på annat sätt så som 

självkänsla, kompetens och gruppsamvaro. Att lära känna andra vuxna och skapa 

goda relationer skapar barnen till sig förebilder för att kunna identifiera sig senare 
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(Öhman, 2003 s. 17). I tidigare forskning har det visat i en undersökning att en stor 

del av de vuxnas samspel med barnen styrs av omedvetna men vanliga kulturella 

attityder. De positiva relationerna mellan barn och vuxna är att barn oftast är mer 

mottagliga än de vuxna, de tar till sig saker lättare och visar handlingar som gör att de 

bli accepterade (Lamer, 1991 s. 85).  Positiva relationer har länge visat sig vara en av 

de centra delar av barns utveckling. Enligt flera forskare har det visat att kvaliteten på 

barns vänskapsrelationer bidrar till deras sociala kompetens. När barn har goda 

relationer till varandra ser de till att de hjälper varandra, ger emotionellt stöd, praktisk 

hjälp och lär sig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt i en miljö där de stödjer 

varandra (Vedeler, 2009 s. 21). 

 

2.6 Empati 

Ordet empati kommer från grekiska ordet ”empatheia” och betyder känsla och 

lidande. Det betyder på svenska ”inkännande”, att förstå andras känslor. Olsson 

(2000) skriver att ordet empati är bland annat när en person kan förstå någon annans 

känslor och kan kommunicera med en förståelse för den personen och ge bekräftelse 

som visar att vi har förstått. Det är jätteviktigt att visa barnen som hamnar i olika 

konflikter och situationen att vi har förstått samt att vi lyssnar. Det är viktigt att 

barnen känner att de vuxna finns där för de. Alla vuxna har ett stort ansvar för barns 

empatiska utveckling. Det vi säger och gör påverkar barnen. Men också det vi inte 

säger och gör kan påverka barnen. En norske psykolog vid namnet Magne Raundalen 

beskriver att det viktigaste för alla som fostrar barn är oavsett om vi är 

vårdnadshavare, pedagoger i en förskola eller skola, fritidsledare eller idrottstränare 

ska hjälpa barn att utveckla sin inre empati. De vuxna ska kunna hjälpa barnen att 

tänka på ett konstruktivt sätt när de visar ilska. Empati i både känsla och handling är 

en del av mänsklig godhet (Öhman, 2003 s. 10). Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad 

(2011, s. 191) beskriver en princip om att låta barnet lugna ner sig först för att senare 

lösa problemet som har uppstått. Det är då bra om det finns en plats där barnet kan 

vara för att lugna ner sig exempelvis en soffa eller ett rum. Om det går att prata med 

barnet direkt så går det att ställa frågor som; Vad har hänt? eller Varför du ledsen/arg? 

På så vis bekräftar pedagoger barnets känslor. För att inte göra en bedömning om 

barnen kan frågan ställas såhär: Du ser arg ut, är du det? Det är bra att barnet får 

uppleva sina känslor, för att känslor är som de är och de finns där. Det barnet behöver 

veta är att känna igen känslor och på ett sätt kunna hantera de på ett bra sätt för att hen 

kan kontrollera sig och stänga ut de negativa tankarna som kan dyka upp i sådana 
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situationer. Således är det viktigt att pedagogen visar att denne finns för barnet och 

detta kan vara genom att trösta, ha en närkontakt med barnet eller visa förståelse 

genom att bekräfta de emotioner som barnet uppvisar. 

 

2.7 Förebygga och hantera konflikter 

Enligt förskolans läroplan och de uppsatta målen är det viktigt att förskolan strävar 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 

konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma 

regler (Lpfö, 98/2010 s. 9). Barnen på förskolan ska främst kunna lösa konflikter på 

egen hand samt förstå de rättigheter de har. För att barnen ska kunna hantera sina 

konflikter krävs det att det både finns stimulans och handlingsutrymme samtidigt som 

det finns ramar och trygghet. Vid konflikthantering krävs det ömsesidigt tänkande, 

exempelvis att kunna förstå hur den andre tänker, detta är dock inte för lätt när det 

gäller förskolebarnen (Öhman, 2003 s. 231-232). När barnen har blivit mer 

förståndiga och med stöd av vuxna kan hantera konflikter, ber de den vuxne att vara 

med. Exempelvis kan ett barn säga: fröken, kan inte du vara domare när vi spelar 

bandy, så att allt går schysst till? Som vuxen vid detta tillfälle sitter hen kanske på 

soffan, observerar samspelet i leken. De är viktigt som vuxen ge både stimulans och 

stöd vid konflikthantering (Öhman, 2003 s. 235). Enligt Piaget (Säljö, 2000) ska 

pedagoger skapa pedagogiska miljöer för barnens trygghet men de kan också väcka 

barns intresse för lek och vara goda förebilder (Pramling Samuelsson & Pramling, 

2008 s. 109-110). 

Det finns olika sätt att hantera konflikter och oftast utgår det utifrån vår livssyn- och 

människosyn. Vi människor utgår från våra egna behov och villkor. Detta kan bero på 

att vi handlar på det sättet utifrån våra färdigheter och erfarenheter. De vuxna måste 

lära barnen att kunna hantera konflikter på ett bra sätt för deras långsiktiga utveckling. 

Att hantera konflikter innebär dessutom att kunna förebygga en destruktiv utveckling. 

Destruktiv utveckling innebär att en fastlåsning skapas och att en eller flera personer 

hamnar i trubbel. När en sådan situation uppstår ska det hanteras och lösas och på 

samma gång ska dem samarbeta för att relationen ska hålla samman (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad, 2011 s. 44). En lösning kan dessutom vara att vänta tills barnet 

är lugnt och har samlat sig för att därefter gå till ett rum och kunna prata i lugn och ro. 

Det är även bra att träna barnen i detta. De vuxna kan på olika sätt skapa en lugn plats 

för sådana situationer. Som vuxna bör de hela tiden ha fingertoppkänsla för vad som 
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kan hända i alla olika situationer. Det krävs erfarenheter och intresse (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad, 2011 s. 191-192). 

Att hantera en konflikt som vuxen innebär: 

- Att utföra en gemensam analys (och utifrån det så tas det möjliga 

alternativet upp). 

- Att ha fokus på och ta hänsyn till de involverade barnens perspektiv. 

- Att utnyttja makt för att reda ut en gemensam lösning. 

- Att hålla målet genom taktik och klarhet. 

- Att hjälpa och underlätta för barnen på ett konstruktivt sätt. 

- Att lösningen ska vara långsiktig (Utas Carlsson & Rosenberg 

Kimblad, 2011 s. 258).     

Det är lättare och förebygga destruktiv utveckling när konflikthantering sker tidigt än 

att låta det gå en längre tid där känslor har skapats och stärkts. Johan Galtungs kända 

konflikttriangel eller ABC- triangeln är ett sätt där han beskriver om hur konflikt 

skapas. A, B och C hörnen är de som de vuxna bör känna till för att kunna veta hur 

konflikten började och hur den ska hanteras. A-hörnet är där antagandet eller attityden 

uppstår, B-hörnet är barnets beteende och C- hörnet är det konfliktinnehåll eller den 

sakfråga som barnen inte kommer överens om med varandra (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad, 2011 s. 29). Lamer (1991) tar upp en undersökning som har 

genomförts av Sackin & Thelen (1984) där 36 styckena femåringar observerades.  Ca 

200 konflikter skedde och barnen hanterade drygt tre fjärdedelar av dem på egen 

hand, medan 100 slutade med att det ena barnet gav upp under konflikten. Med det 

menas att det blev en vinnare och en förlorare. Ca 50 av konflikterna slutade med att 

barnen kom överens med varandra och därmed fortsatte att leka tillsammans efter 

leken (Lamer, 1991 s. 21-22). Den som hamnar i en konflikt ska inte ha bråttom för 

att reagera på ett visst sätt utan att tänka och istället gå ifrån konflikten ett tag för att 

lugna ner sig själv. Barn bör få utrymme och stöd för eftertanke för att överväga 

konsekvenserna av olika handlingsalternativ och för att senare tänka sig efter vad det 

ska göra, på detta sätt ökar deras känslor av skicklighet. När det exempelvis sker 

konflikter i förskolan är det bra att pedagoger har bra relation till barnen och barnen 

har bra relation till pedagoger för att kunna vända sig när barnen behöver hjälp och 

stöd. På detta sätt kan barn och pedagoger förstå varandra och kunna samarbeta i 

konflikthanteringar (Thornberg, 2006 s. 226). Pedagogen ska därför kunna hjälpa och 

stödja varje barn enskilt att utveckla sociala färdigheter för att kunna hantera 

konflikter och sina egna känslor (Thornberg, 2006 s. 221). När jag sökte efter 
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forskning om hur förskolepersonal hanterar och uppfattar konflikter mellan barnen så 

fanns det många studentuppsatser i ämnet. Däremot hittade jag inga forskningstexter. 

Jag hittade en licentiatavhandling (Lundström, 2008) som behandlade skollärares 

olika metoder för att hantera konflikter mellan elever, men avhandlingen visade sig 

vara mindre relevant för min undersökning 

 

2.8 Barngrupp 

En grupp är när flera människor samlas till exempel i någon form av en verksamhet. I 

en grupp kan det finnas flera gemensamma syften, deltagarna kan ha olika funktioner 

för gruppens syfte. Det kan finnas uttalade och outtalade regler för beteenden inom 

gruppen, det vill säga normer, och att var och en av gruppens medlemmar har något 

gemensamt på något sätt. I en grupp befinner sig alla i en interaktion med varandra. 

När en grupp är tillsammans kan det skapa en situation, stämning och klimat (Olsson, 

2000 s. 8). I en grupp skapas det relationsmönster som senare utvecklas i gruppen, 

alla utvecklas och finner sina egna intressen och behov. Hur bra barnen är på att finna 

detta kan bero på hur barnet har blivit bemött eller hur starkt behovet är. Om ingen 

tidigare har frågat vem jag är, vad jag gillar eller har att ge, så förväntar jag mig inte 

att någon kommer att göra det i den nya gruppen heller. Detta kan därmed påverka 

barnets förmåga att finna sig själv, det vill säga dennes intressen och behov. I en 

grupp så kan olika sidor av ens egen personlighet att komma till uttryck. Barn beter 

sig olika i olika grupper. Det finns även i alla grupper, vuxen som barn, aggressiva, 

passiva, blyga, stökiga, pratglada, tystlåtna och aktiva medlemmar. I en grupp kan 

pojke som flicka förstärka sina karaktärer, exempelvis om barn är blyga så blir de 

barnen ännu blygare. För att en grupp ska fungera ihop och samarbeta ska det skapas 

gemensamma intressen som kan få gruppen att hålla ihop och ha någon form av 

målsättningar. Men också regler och normer för att samvaron ska fungera i 

barngruppen (Wehner Godée, 1993 s. 20-21).   

Kunskaperna om hur en barngrupp ska arbeta tillsammans och utvecklas har ökats. 

Det finns dock fortfarande många pedagoger som känner sig maktlösa och förbryllade 

inför en orolig och splittrad barngrupp. Wehner Godée (1993) beskriver utifrån sin 

egen erfarenhet som pedagogkonsult och metodiklärare hur svårt det var att jobba 

med en förskolegrupp som var splittrad.  Hon förklarar hur lätt det är att gruppen tar 

ledningen. Arbetslaget hade svårt att få alla barnen göra något tillsammans. Det fanns 

alltid några barn som inte ville vara med, eller tappade lusten under aktivitetens gång. 
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Det slutade med att de arbetade utifrån barnens intresse och de som ville leka fick 

vara med. De lekar som barnen gillade mest och ville vara med var kull- och 

kurragömmalekar. Wehner Godée (1993) förklarar också att det är viktigt att vi känner 

varje barn i gruppen. Barngrupper som är splittrade och inte fungerar ihop på 

förskolan kan påverka inlärningsprocessen. Barn som bråkar och hamnar i konflikter 

kan få små möjligheter vid fördjupning av sin lek och utveckling.  All energi går åt till 

konflikterna.  Wehner Godée (1993) påpekar att leken kan användas som ett verktyg 

för att bryta mönster vid bråk och konflikter i en barngrupp.  Barnen kan på utifrån 

leken hämta kunskap, hitta kamrater och utveckla den egna leken efter sin och andras 

förutsättningar. Barn ska från sin egen vilja leka fritt. I förskolan är bland annat ett 

ökat barnantal ett stort problem.  Det kan även ta upp till ett halvår för att få en grupp 

stabilisera sig. Vissa förskolor har inte kunskaper eller metoder för hur en fungerade 

stor barngrupp ska stabiliseras. Wehner Godée (1993, s. 19) beskriver utifrån sin egen 

erfarenhet att om barn inte har lekkamrater, en ställning i gruppen, passande regler 

och en tydlig ledare så kommer barngruppen inte att fungera optimalt och det kommer 

försvåra att leva upp till de uppsatta målen i förskolan. 

 

2.9 Pedagogers ledarroll 

Begreppet roll beskrivs enligt gruppsykologin som att personen intar olika sociala 

roller beroende på vilket sammanhang personen ingår i, som exempelvis i detta fall 

yrkesrollen på förskolan. På så vis kan den som intar rollen visa olika sidor beroende 

på egna behov, socialt sammanhang och andras förhoppningar (Olsson, 2000 s. 11). 

För att vara en ledare i en barngrupp krävs det kunskaper inom området. Som ledare 

ska personalen ha självkännedom, erfarenhet, medvetenhet och ett professionellt 

förhållningssätt i gruppsituationer. Det gäller som ledare att ha kunskaper om gruppen 

och varje gruppmedlem och få dem att utveckla sitt samarbete (Olsson, 2000 s. 15). 

Ledarskap betyder ur ett kommunikativt synsätt att kommunicera med andra 

människor, att delta i ett samspel med andra människor enskilt och i grupp. Syftet är 

då att uppfylla de mål som finns men också lösa de uppgifter som uppstår i 

omgivningen. Maltén (1998) tar upp om Gibbs tidigare forskning (1955) som 

upplyser oss om vilka egenskaper som en bra pedagog bör ha i sitt ledarskap, vilket 

framgår i hans undersökning som gjordes med 119 lärare. Genom en 

enkätundersökning kom han fram till att ledning innebär: 

• igångsättande (tar initiativ till aktivitet), 

• anknytning till gruppen (är en av dem), 



15	  
	  

• sammansvetsning (uppmuntrar till sammanhållning, söker få alla med, 

motverkar konkurrens, utjämnar konflikter), 

• organisation(upprätthåller normer och föreskrifter), 

• dominans (utskakar gränser), 

• kommunikation (förklarar, informerar, lyssnar), 

• erkännande (uppmuntrar, stödjer, ger konstruktiv kritik), 

• produktivitet (framhäver målsättning, uppmuntrar till ökad insats), 

• representation (tillvaratar gruppens intressen, försvarar den utåt) 

(Maltén, 1998 s. 105). 

Det är viktigt att som ledare att visa respekt för gruppen och gruppmedlemmarna. De 

har rätt att bli respekterade och accepterade.  I ledarrollen ingår även att visa empatisk 

förmåga för att ge gruppen en positiv inställning, samt att skapa en miljö och ett 

klimat för gruppens utveckling. För att en grupp dessutom ska fungera och ledaren får 

en trovärdighet ska hen vara medveten om sina egna värderingar, känslor och 

reaktioner och på vilket sätt detta kan påverka gruppen. I en grupp av vuxna 

människor kan energin sprida sig till andra gruppmedlemmar, detta gäller även i 

barngrupper (Olsson, 2000 s. 17). Pedagoger har olika ledarstilar och ledarroller, 

vilket även framgår i Maltén (1998, s. 111) som menar på att det är en självklarhet att 

pedagoger som arbetar både i förskolan och skolan har olika arbetssätt och ledarstilar. 

Detta bestyrks även av tidigare forskning och ny forskning. I forskningen framgår det 

hur pedagogers arbetssätt har förändrats med tiden och vad de har åstadkommit med 

för olika ledarstilar, för barns lärande och utveckling. Barns påverkas av pedagogers 

arbetssätt, ledarskap och kunskapsstrategi i sitt sätt att inhämta kunskap. 

 

2.10 Uppföljning vid konflikter 

Oftast så betraktas konflikter som något negativt bland människor. Därmed kan 

människor se det som något motbjudande och känna oro och kan på det viset 

bestämma sig för att vägra se det eller skjuta undan det. De pedagoger som ingriper i 

vissa konfliktsituationer kan förklara att det som hände var ett missförstånd och 

hoppas på att det inte är någon fara och att konflikten ska lösas utan åtgärder. Det 

finns alltid stor risk att problemet dyker upp igen, vilket kan innebära större 

svårigheter att hantera problemet och i de fall där konflikten eskalerar så får 

problemet allt större uppmärksamhet. Om konflikten går överstyr så behövs det ett 

ingripande från en vuxen. Därefter kan det hända att det krävs en utredning eller att 
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det överlämnas till avgörande verksamhetschef. Om konflikten har pågått en längre 

tid kan lösningen på detta vara bland annat ändrade arbetsuppgifter eller omplacering 

för en av de drabbade (syndabock). Vid en konfliktsituation kan de vuxna agera på 

olika sätt. Detta kan vara till exempel att en del av dem flyr från problemet, vägrar att 

se problemet eller att de pekar ut en syndabock som utses som skyldig och som tar på 

sig ansvaret. Om konflikten går överstyr så kan de vuxna behöva kontakta sin 

arbetsledare, det vill säga någon i arbetsgruppen eller deras chef som får hjälpa till 

och ta ansvaret. Detta när pedagoger upplever att de har misslyckats i samband med 

hantering av en urartad konflikt. Det som även kan hända är förändringar i 

arbetsgruppen, och personalen kan känna oro, dålig stämning, irritation, rastlöshet och 

kanske ångest. Personalen kan drabbas av koncentrationssvårigheter eller trötthet. 

Detta kan vara normalt vid konfliktprocessen. Det känns att något inte är som det ska 

vara i gruppen (Maltén, 1998 s. 146-147). Vid uppföljning gäller det att inte vänta för 

länge, tid och plats ska bokas om det är med arbetslaget, verksamhetschefen eller 

vårdnadshavare (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011 s. 260). När en 

överenskommelse har gjorts behöver det dokumenteras för att senare kunna följa upp 

resultatet. Det är bra med nära kontakt till barns vårdnadshavare när det gäller 

uppföljningen av svåra konflikter. För att pedagoger ska arbeta på ett professionellt 

sätt gäller det att bland annat vara lyhörd, ödmjuk och empatisk (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad, 2011 s. 228). 

  

2.11 Kunskaper om barns strategier 

För att lösa konflikter ska det ges förslag till lösning i barngrupper (Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad, 2011 s. 187). För att lösa de konflikter som skapas under 

samspelet i kamratgruppen är det jätteviktigt att se när det handlar om kamratrelaterad 

social kompetens. Detta för att det finns barn som har förmågan att kunna lösa 

konflikter på egen hand. De kan komma överens och diskutera för att lösa situationen. 

I en barngrupp kan det hända att barnets reaktioner och handlingar är negativa utan att 

det har hänt något eller utan att barnen har en förklaring för detta. Det finns också 

barn som inte bryr sig om sina handlingar. En del barn söker klarhet, ger förslag och 

ber om information. Det finns barn som svarar på ett retande sätt, otrevligt eller blir 

aggressiva. Observationer är viktigt för att en vuxen ska kunna följa barngruppen och 

skapa strategier. Det finns barn som kan styra sina egna strategier i en konflikt genom 

att ändra tonen och prata på ett artigt sätt som ” kan du vara snäll och ge mig den” 

eller ge förslag utifrån lekens behov. Ibland kan barn godta godkännandet eller så 
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bidrar de med förslag och alternativ för leken. Åter kan vissa barn visa negativitet, 

aggressivitet, hot och förstöra hela lekens gång genom sina strategier om barnet inte 

uppnår det som ligger i hens intresse och önskan. Konfliktlösnings strategi som barn 

använder sig av när de ska lösa en konflikt är till exempel genom positivt bemötande, 

vilket även kan minska oklarheter eller splittring i leken (Vedeler, 2009 s. 65-66). 

Guralnick (1997) har kommit fram till varför en del barn inte kan lösa konflikter på 

ett bra sätt och skälen kan vara deras beteenden. Strategier som inte fungerar är: 

• visar aggressivitet eller avvisande beteende 

• visar ett ovänligt beteende 

• är inte lugn i sitt sätt att uttrycka sig 

• använder inte relevant beteende 

• kan inte försvara sig själv 

• håller sig till samma strategier fast det inte fungerar 

Det finns också strategier som är positiva och konstruktiva som löser konflikter. De 

positiva strategierna är att barn: 

• kan gå med på andras förslag  

• kommer överens med andra om deras förslag, ger godkännande 

• är tydlig med samtalspartner om hen inte förstår något 

• ger vägledning vid frågor 

• söker information om kamraternas behov och intressen 

Under en konflikt är språket en viktig del i händelsen. Det gäller att använda det på ett 

passande sätt som visar att barn kan hantera kulturella och sociala språkkoder. Det är 

viktigt att barn kan begripa och tolka vad andra barn säger men också kunna säga vad 

de själva vill så att de också blir förstådda och accepterade av barnen (Vedeler, 2009 s. 

67-68). Som vuxen i barngrupper gäller det att visa empati och förstärka social 

kompetens hos barnen. I en barngrupp skapas viktiga sociala situationer då de ständigt 

handskas med sociala sammanhang. De vuxna bör de ha erfarenhet och vara 

medvetna om kamratrelaterad social kompetens så att de kan ingripa för att ge stöd 

och hjälpa barn eller barngrupper för att det ska fungera på ett bra sätt. Att leka 

tillsammans i barngrupper är bra för att utveckla barnens relationer men också för att 

få dem att arbeta tillsammans och samarbeta samt kunna hantera sociala situationer 

som uppstår. Konfliktlösning som visar sig vara god är det mest centrala i sociala 

färdigheter. På så sätt är det också viktigt att barn lär sig konflikthantering och 
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konfliktlösningsstrategier. Genom undersökningar har det visat att barn som inte har 

starka sociala färdigheter är mindre populära i gruppen och blir automatisk en utanför 

gruppen, leken eller aktivitet. De vuxna måste hela tiden ha en överblick på 

barngrupper och observera alla barns beteenden (Vedeler, 2009 s. 70-71). 

 

2.12 Samarbete med vårdnadshavare 

Förskolan är en mycket betydelsefull plats för de små barnens vardag. Barngruppers 

erfarenheter och förutsättningar på förskolan grundas på att de vuxna skapar en 

verksamhet med utgångspunkt i barnens behov och utveckling. Förskolan ska i 

samarbete med vårdnadshavare integrera barnen till samhället. För vårdnadshavare 

blir förskolan en viktig del i deras liv och barnets liv. Det krävs en respektfullt 

bemötande från verksamheten. Vidare påpekar Bertonali & Andersson (1998, s. 188) 

att pedagoger ska visa öppenhet och en god attityd i kontakt med dem. Att de 

dessutom ska ha en vänlig inställning när det gäller vårdnadshavares kunskaper, 

erfarenheter och färdigheter och se det som tänkbara möjligheter och resurser för att 

ta tillvara och föra in i den pedagogiska verksamheten. Det är även viktigt att 

vårdnadshavare har tillit för pedagogers kompetens och ansvar samt att de respekterar 

förskolans verksamhet (Öhman, 2003 s. 16-17). Arbetslaget ska samarbeta med 

hemmen när det gäller barnens fostran och diskutera med de om regler och 

förhållningssätt som finns i förskolan (Lpfö, 98/2010 s. 9). Arbetslaget ska visa även 

respekt för vårdnadshavare och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan förskolans personal och barnens familjer. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att 

inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 

Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 

barnens och vårdnadshavares möjligheter till inflytande (Lpfö, 98/2010 s. 13). Det är 

viktigt att meddela vårdnadshavare när konflikter sker i barngrupper. Det ska finnas 

en god kontakt mellan förskolan och hemmet för barnets utveckling. Vårdnadshavare 

kan komma med råd till lösning. Det går att diskutera och besluta om förslag. När 

vårdnadshavare ser och bekräftar varandra kan det skapa en god grund för ömsesidigt 

samarbete när det gäller konfliktlösning (Utas Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011 

s. 190). Bertonali & Andersson (1998, s. 188) bekräftar härmed att vårdnadshavare 

kan ha yrkesmässiga och konstnärliga färdigheter som skulle kunna vara till hjälp för 

lösningar i den pedagogiska verksamheten. För att konflikter och missförstånd inte 

ska ske mellan vårdnadshavare och pedagoger är det bra idé att stämma av för att 

prioritera det som är av betydelse för barnet och vad som är viktigast just nu. 
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2.13 Pedagogisk strategi 

Begreppet strategi är centralt i studien och bör därför förklaras tydligare. Begreppet har 

nämligen två skilda betydelser. Den ena, när barn och pedagoger agerar i stunden för att 

hantera en pågående konflikt eller den andra som innebär att förebygga en potentiell 

konflikt, vilket innebär att strategin då är situations- och individbunden. För att pedagoger 

ska kunna bedriva ett systematiskt arbete för att minska och hantera konflikter i en 

svårhanterlig barngrupp måste de tillsammans utveckla en pedagogisk strategi på en högre 

nivå. 

En pedagogisk strategi överskrider det situations- och individbundna och är därmed 

arbetslagets kollektiva verktyg för att hantera och minska konflikter i barngrupper. Att som 

pedagog ha en pedagogisk strategi innebär då följande: 

• att den är utvecklad av och förankrad i arbetslaget 

• att den utgår från av arbetslaget gemensamt formulerade mål 

• att den bygger på metoder grundade såväl i teoretisk kunskap och beprövad 

erfarenhet 

• att den ligger som grund för pedagogers gemensamma reflekterande planeringar 

inför olika verksamhetsmoment 

• att den innehåller systematisk uppföljning av verksamhetens utveckling, exempelvis 

i ett konfliktperspektiv 

• att strategin leder till förändringar som leder fram mot de uppsatta målen 

 

I föregående bakgrundsavsnitt redogjorde jag vad för litteratur och forskning om 

konfliktbegreppet och om konflikter samt hanteringen av dessa. Utifrån den 

genomgången drar jag följande slutsatser: För att pedagoger ska skapa och arbeta 

utifrån en pedagogisk strategi måste de ha kunskap om: 

• kommunikationsprocesser 

• position/ positionering (maktrelationer och interaktiva processer) 

• normer (uttalade och underförstådda ”regler” i verksamheten) 

• relationer 

• empati 

• ledarskap 

• kunskaper om barns konflikthanteringsstrategier 

• samarbete med vårdnadshavare 
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Pedagogisk strategi är ett mentalt verktyg (Säljö, 2000). När arbetslaget arbetar med 

att ta fram sin gemensamma pedagogiska strategi så kommer deras individuella 

tankemönster om ”konflikter” att utmanas och ifrågasättas. Det uppstår en obalans i 

deras kognitiva scheman, för att tala om Piaget (Evenshaug & Hallen, 2001 s. 119-

120; Säljö, 2000 s. 55, 60). När pedagoger använder verktyget pedagogisk strategi och 

omsätter det i verkligheten görs en tillämpning av den pedagogiska strategin och visar 

kunskaper om konflikthantering som är teoretiskt och metodiskt grundade i den 

pedagogiska strategin och på så vis överförs detta till barnen. Kunskaper som i sin tur 

kan hjälpa barnen att utveckla egna mer adekvata konfliktlösningsstrategier. 

Approprieringen sker genom att pedagoger arbetar med verktyget i praktiken, dvs. 

börjar tillämpa den pedagogiska strategin. Appropriering innebär förändring av 

tidigare kunskaper genom nya erfarenheter. Lärande sker i social interaktion genom 

att använda redskap och ledning av andra och på så sätt främjas barns utveckling 

(Kultti, 2012 s. 24). Begreppet pedagogisk strategi ligger till grund för 

undersökningens modell och utgör studiens teoretiska analysverktyg. 

 

3. Metod 
3.1 Avgränsning 

Jag kommer att lägga fokus på vardagskonflikter i barngrupper. Jag har valt att 

undersöka detta ämne med barn i ålder 3-5, detta för att när barn är runt fyra år gamla 

börjar de kommunicera på annat sätt än tidigare. De anpassar sitt språk beroende om 

de pratar med minderåriga eller vuxna (Evenshaug & Hallen, 2001 s. 102-104). 

Konflikter som sker mellan individer är ett brett ämne, det kan vara mellan de vuxna, 

barn och vuxen eller andra personaler på avdelningen eller barn emellan. I detta arbete 

kommer jag ta upp endast konflikter mellan barn i barngrupper på förskolan och hur 

pedagoger förebygger, hanterar och vilka strategier det utgår ifrån. 

 

3.2 Disposition 

I min studie har jag valt att genomföra observationer i två barngrupper. Utifrån 

observationerna har jag därefter genomfört intervjuer med ansvarig personal som har 

ingripit när konflikterna har skett. Intervjufrågorna som var formulerade utifrån 

studiens syfte och frågeställningar skickades till pedagogerna en dag innan 

observationerna och intervjuträffen. Jag valde att intervjua pedagogerna individuellt. I 

en grupp kan deltagarna påverkas av varandras åsikter eller tankesätt. Intervjuerna 
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genomförs tillsammans med personalen för ett så personligt möte som möjligt för att 

förstå vad pedagogerna hade för egna uppfattningar om situationen. En samtals 

intervju kan bidra till konkreta svar (Esiasson, 2007 s. 291). Pedagogerna har många 

års erfarenhet, på så vis vill jag att de delar med sig av sina erfarenheter. 

Det som kan vara en nackdel när det gäller att observera är att det kan ta tid för att få 

vårdnadshavares medgivande. 

 

3.3 Urval 

För en ökad kunskap inom ämnet och svar på mitt syfte och mina frågeställningar 

valde jag att genomföra observationer och kvalitativ intervjuer. Jag valde detta för att 

inom denna metod läggs fokus på respondentens erfarenheter och sättet de ser på 

barngruppers och barns vardagskonflikter. Jag utgick från ett bekvämlighetsval vid 

valet av förskola, där jag har varit tidigare under mina VFU (Verksamhetsutbildning) 

perioder. Observationen och intervjuer ägde rum på en förskola som ligger i 

Mellansverige och består av fem åldershomogena grupper. Ettåringar hade sin 

avdelning och tvååringar hade sin avdelning och så vidare. Den ena barngruppen 

bestod av 19 barn, en förskollärare och två barnskötare. Den andra barngruppen 

bestod av 20 barn, två förskollärare och en barnskötare. Jag har valt att utföra 

observationer på båda avdelningarna detta eftersom att jag i min studie ska lägga mer 

fokus på barn i åldersgruppen 3-5. Jag har valt att intervjua tre förskollärare. Jag har 

utifrån de förskollärarna som är ansvariga för de observerade avdelningarna även 

intervjuat en till person på samma förskola som har arbetat länge som förskollärare, 

detta för att få en bredare kunskap om ämnet. Alla tre respondenter var ursprungligen 

från Sverige. Den första förskollärare som intervjuades i avdelningen med 3-4 åringar 

har arbetat som förskollärare i 15år. I avdelningen med barn 4-5 år har pedagogen 

arbetat som förskollärare i 31år. Den tredje förskolläraren har arbetat som 

förskollärare i 45 år. 

Jag tog kontakt med förskolan via samtal för ett godkännande att vara på förskolan 

och med vårdnadshavare via brev för godkännande att observera deras barn. I samtal 

med pedagoger på ansvarig avdelning i förskolan förklarade jag mitt syfte med 

studien och vad frågorna skulle röra sig om och att jag dessutom skulle ge dessa 

pedagoger, godkännande blanketten när jag befann mig på förskolan. Detta också för 

att de ska få den tid de behöver fundera kring intervjun. Observationerna ägde hela 

dagen. Förmiddag var det observation i tre årsgruppen och eftermiddag i fyra 
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årsgruppen. Därefter analyserade jag snabbt genom observationerna för förberedelse 

inför intervjun samma dag. 

 

3.4 Etiska överväganden 

För att genomföra min undersökning med hjälp av intervjuer och observationer har 

jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

redogör för. Där beskrivs det vad som gäller vid informationskravet, det innebär att 

jag måste ge information till de som är inblandade. Jag har skapat ett 

samtyckesformulär till vårdnadshavare vad gäller deras barns deltagande (bilaga 1). 

Samtyckeskravet innebär att vårdnadshavare har all rätt att avgöra om sina barns 

deltagande och de kan när som helst avbryta barnens deltagande. Detta har även 

pedagoger rätt till, det vill säga att när som helst avbryta sin medverkan. Pedagoger 

och föräldrar har blivit informerade om nyttjandekravet som innebär att informationen 

som jag får till min undersökning är endast till utbildningssyfte. Jag beskriver i 

formuläret de forskningsetiska principerna och vad min undersökning går ut på. Jag 

har varit tydlig med att nämna att all data som samlas in inte kommer föras vidare. Jag 

har även beskrivit att alla uppgifter om deltagarna i undersökningen är konfidentiella, 

vilket ingår i konfidentialitetskravet som innebär att de som deltar som barn, pedagog 

och verksamheten kommer att avidentifieras (Bell, 2006 s. 57). 

En svårighet som kan vara med att följa de forskningsetiska principerna är att det kan 

dröja tills att forskaren får godkännande från de inblandade. Efter flera dagars väntan 

fick jag svar från vårdnadshavare om att deras barn kunde delta i min undersökning 

genom samtyckesformuläret. 

 

3.5 Genomförande av observation 

Ordet observation kommer från Latin och betyder att undersöka eller iaktta. Detta gör 

vi varje dag i vardagen. Inom pedagogiken så förklaras begreppet som en 

uppmärksam iakttagelse, som innebär att observationen utförs av pedagogiska syften 

(Bjørndal, 2005 s. 26). En god observatör bör vara medveten om hur komplex 

observationsprocessen är (Bjørndal, 2005 s. 34). Det gäller att ha en självkännedom 

och mer teoretiska kunskaper. Det viktigaste vid en observation är att all fokus ligger 

på situationer och händelser som ska observeras och inte samtidigt tänka på annat. 

Detta för att observatören inte ska missa de små detaljerna i händelsen. Således gäller 

det att vara uppmärksam. Dessutom är observation en så pass krävande aktivitet att 

det är mycket viktigt för observationens kvalitet att vara mentalt och fysiskt förberedd 
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(Bjørndal, 2005 s. 41). Beroende på undersökningens syfte och mål med 

observationen ska de etiska principerna tas hänsyn till och respekt visas för den 

enskildes integritet. Det handlar inte om att bara observera utan också iaktta faktorer 

och förhållanden. För att veta vilka etiska hänsyn som är viktiga är det flera faktorer 

som behöver uppmärksammas, såsom; Vad ska observeras? Var ska observationen äga 

rum? Hur ska observationen utföras? (Bjørndal, 2005 s. 141). Vid en observation ska 

det alltid finnas en metod för observationens datainsamling. I det läget ska 

observatören ha bestämt vad som ska observeras, det vill säga vad ligger i fokus och 

varför ska denna observation ge den informationen som söks. Eftersom att jag tidigare 

under min utbildning har observerat en hel del kände jag en trygghet vid dessa 

observationer. Jag genomförde totalt nio observationer varav fem användes i min 

studie. Detta då jag i efterhand ansåg att dessa fem observationer var av mest relevans 

för min studie. Genom mina genomförda observationer kunde jag se hur pedagoger 

arbetade med konflikter. Jag var förberedd och noggrann vid genomförandet av 

observationerna. Jag hade med mig material såsom block och penna då jag skulle 

anteckna vad som sker i samband med en konflikt. Jag hade förberett mig innan vad 

jag skulle inrikta mig och lägga fokus på när en konflikt sker, för att underlätta det 

hela för mig. Observationerna ägde rum en hel dag. Vid observationer så kan frågor 

dyka upp. Därmed kan intervjutillfällena ge en möjlighet att få svar på frågor och 

funderingar genom att pedagogen utvecklar och förklarar sina handlingar. 

 

3.6 Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes i datarummet som de kallar det på förskolan. Där kunde vi 

sitta i lugn och ro. Jag valde att spela in intervjuerna, det har möjliggjort för mig att 

lyssna på materialet flera gånger i efterhand. I och med att intervjuerna spelades in har 

jag minimerat risken för att göra feltolkningar i insamlandet av material. Det är även 

ett val jag gjort för att lättare åstadkomma ett levande samtal. Detta bekräftas av 

Esiasson (2007, s. 302) som rekommenderar inspelning av intervju. För att göra en 

innehållsanalys är inspelning väldigt bra då det går att lyssna om hur många gånger 

som helst. Att spela in och lyssna på materialet kan göra innehållsanalysen lättare för 

författaren. Det som är viktigt när det gäller att spela in en intervju är att den går att 

koda, sammanfatta och notera en del kommentarer som är av intresse utan att behöva 

skriva ner det under intervjun. Respondenten bestämmer även vilka ska som ska ha 



24	  

tillgång till materialet. Det som kan vara mindre bra vid en inspelning är att 

respondenten kanske inte pratar helt fritt eller ger ärliga svar (Bell, 2006 s. 165). 

Jag började med att transkribera mina observationer på datorn utifrån mina 

fältanteckningar. När jag analyserade observationerna skapade jag även följdfrågor 

som jag skulle ställa till förskolläraren som ingrep vid konflikt situationen. Jag kunde 

också se återkommande beteendemönster när pedagoger skulle lösa en situation, 

vilket jag tog upp och frågade pedagogerna vid intervjutillfällena. Efter 

transkriberingen av mina inspelade intervjuer lyfte jag fram likheter och skillnader 

utifrån vad som framkom i intervjuerna. Jag valde att ta fram det relevanta från 

intervjuerna som jag ansåg besvarade mitt syfte och mina frågeställningar. Innan 

intervjuerna formulerade jag frågor som jag fann intressanta. Jag hade även 

formulerat frågor utifrån konflikternas gång under tiden jag observerade 

barngrupperna. Intervjuerna startade med en inledande fråga som kunde bidra till att 

få igång samtalet, det vill säga en första kontakt med respondenten (Esiasson, 2007 s. 

298). De frågor som jag hade formulerat kunde ge svar på min undersökning och 

bidra med pedagogens perspektiv och erfarenheter. 

 

3.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Vid en forskningsstudie krävs det alltid metoder för insamling av information och för 

att kritisk granska detta för att vi måste försäkra oss om att informationen är 

tillförlitlig och giltig för studiens undersökning. Begreppen reliabilitet och validitet 

används då när det handlar om studiens tillförlitlighet och giltighet. Jag har i min 

studie satsat på en hög reliabilitet vid exempelvis att spela in intervjuerna, för att 

senare också jämföra intervjuerna med varandra. Jag har varit förberedd och tydlig 

vid mina observationer. Det gäller även att beskriva observationerna på ett tydligt sätt. 

Insamlingsmetoderna ska också bidra till att besvara mina frågeställningar för 

studiens undersökning. Intervjuer har tagit plats, med relevanta och öppna frågor för 

att kunna undersöka samt besvara syftet med min studie. Eftersom att jag observerade 

endast en hel dag, där jag var med under alla moment och aktiviteter kan jag inte dra 

allmänna slutsatser. Detta då det kan vara så att de strategier pedagogerna använder 

sig av vid konflikter tillämpas just på det viset till exempel bara på dessa avdelningar. 

För att öka tillförlitligheten med min studie så har jag läst en hel del böcker och 

artiklar som jag har använt mig av. Det som kan vara mindre bra i min studie när det 

gäller tillförlitligheten är att jag har arbetat själv och inte har någon att jämföra med 

vid exempelvis transkriberingen och analysen när det gäller intervjuerna (Bell, 2006 s. 
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117). 

 

4. Resultat 
Syftet med min studie är att jag ska undersöka pedagogers strategier i förskolan när 

det gäller att förebygga och hantera konflikter i barngrupper. För att förskollärare ska 

kunna skapa, förebygga, hantera och använda de pedagogiska strategierna måste de 

också ha kunskap om vad en konflikt är. Under mina observationer har jag 

uppmärksammat konflikter med huvudsaklig fokus på hur pedagogerna hanterar 

sådana konfliktsituationer. 

 

4.1 Observationer 

Jag har sammanlagt observerat nio konflikter i båda avdelningarna. I mitt arbete 

kommer jag att ta upp fem observationer som jag anser är av mest relevans för syftet 

med min studie. Observationerna genomfördes för att få en större förståelse av hur 

pedagoger använder sina strategier för att förebygga och hantera konflikter i 

praktiken. De observationer som jag kommer att beskriva är strukturerade utifrån 

mina iakttagelser om hur pedagoger använder sina strategier för att hantera konflikter 

i barngruppen. Pedagogers strategier för att hantera konflikter i barngruppen är olika 

beroende på konfliktsituation, erfarenhet och ledarstil. Alla har ett sätt att hantera och 

agera i en konflikt. Både intervjuer och observationer ger en bild av hur det kan se ut i 

praktiken. Det som jag hade fokus på under observationen var främst förskolläraren 

som jag senare efter observationens gång skulle intervjua. Detta bidrog med att jag 

med hjälp av observationerna kunde ställa konkreta frågor kring hur hen hade hanterat 

eller löst en konflikt. Innan jag började anteckna valde jag en plats i avdelningen där 

jag kunde se allt som kunde ske i avdelningen. Det som jag upptäckte under 

observationens gång i båda avdelningarna var att flera konflikter skapades på grund 

av att två eller flera barn ville ha samma sak, att det fanns för lite lek utrymme, att det 

rörde sig om maktpositioner eller starka åsikter. Jag uppmärksammade därmed att en 

del barn gör som de känner, och att de inte tänker på de andra kamraternas känslor. 

Pedagogers sätt att hantera konflikter visade sig vara ett fridfullt sätt när de skulle 

agera i en konflikt. Förskollärarna bekräftade barnets känslor, lyssnade och hjälpte 

barnen att tillsammans skapa en enighet mellan dem. I vissa konfliktsituationer kunde 

förskoleläran ha missat händelsen och löst konflikten då hen inte hade tid att stå med 

barnen på grund av att annat uppkom och hände samtidigt i avdelningen. 
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- Observation 1 
På förmiddagen var barnen väldigt pigga. Det var mycket springandet i avdelningen. 

Två barn krockar med varandra. Ena barnet tar upp en leksak och börja slå på andra 

barnet. Barnet som blir slagen börjar skrika och gråta. En pedagog kommer av det 

skrikande ljudet och säger; ”men vad händer här?” pedagogen lyfter upp det gråtande 

barnet och förklarar för de att man får absolut inte slå eller göra illa varandra. 

Pedagogen pratar med barnen för att få de att berätta vad som hade hänt. Efter att 

pedagogen hade lyssnat ställde hen frågan till det barnet som slog det andra barnet; 

”vad säger man då till en person som är ledsen för att man har gjort något? Barnet 

svarar; ”förlåt”. Pedagogen kollar därefter på det ledsna barnet för att se om barnet tar 

emot förlåtelsen. Det gör det ledsna barnet genom att nicka. Vidare fortsätter barnen att 

leka. 

 

- Observation 2 
Efter fruktstunden vid ca 10 tiden leker alla barn med olik sker i avdelningen. Två barn 

lekte med låtsats svärd. Barn 1 och barn 2. Barn 1 börjar slå barn 2 i huvudet. Barn 2 

började reagera på annat sätt än tidigare då de ara lekte med svärden och skrek; ”aj, det 

där gjorde ont”. Barn 1 säger; ”neh, det där kan inte ha gjort ont” och börjar slå med 

svärdet/pinnen på barnets huvud igen. Barn 2 skriker igen och säger; ”sluta det gör 

ont”. Barn 1 svarar; ”ja men titta jag ska slå på mitt huvud” (slår sitt huvud med pinnen) 

”titta det gör inte ont”. Barn 2 fortsätter med att förklarar att hen fick ont och börjar stor 

gråta och leta efter en pedagog med handen på huvudet. Barn två förklarar allt för 

pedagogen vad som har hänt. Pedagogen klappar på huvudet och säger; nej barn, sådär 

får man inte göra. Vi ska inte slå varandra. Barn 1 förklarar sig och nämner att allt var 

på skoj. Barn 2 håller inte med och förklarar att det gjorde ont och barn 2 fortsatte att 

slå fast hen hade sagt sluta. Pedagogen i denna situation lyssnade in barnet för att 

senare få de att komma på en lösning tillsammans med barnen. Det barn som var sårad 

var i famnen på pedagogen samtidigt hen klappade på huvudet. På slutet när barnen 

hade förklarat det som hade hänt så ställer pedagogen frågan; men vad tycker ni vi ska 

göra nu? Barn 1 säger att det inte var med meningen att du skulle få ont men fick du 

ont? Barn 1 avbryter pedagogen och förklarar för de att hen inte kommer upprepa det 

och ber om ursäkt. Senare leker barnen vidare med andra i på avdelningen. 

 

- Observation 3 
Efter lunch så var barnen inne på avdelningen. Det var fri lek. Två barn leker polis och 

tjuv. Efter ca 5 minuters lek tillsammans så började barnen använda fula ord mot 

varandra i leken. Pedagogen hör barnen och ingriper. Pedagogen är halvt arg och säger 

till barnen; ” men vad är det för ord ni använder? Får man säga så till varandra? Barnen 

blir tysta och kollar på pedagogen och sedan på varandra. Det blev tyst efter att 
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pedagogen ingriper och förklarar att sådant språk inte får användas i förskolan. Båda 

barnen säger förlåt och frågar fröken om de får fortsätta leka. Pedagogen låter barnen 

leka vidare. 

 

- Observation 4 
Två barn lekte med att bygga tågbana. Barn 1 och barn 2. Barn 1 blir ledsen och går till 

pedagogen och berättar att barn 2 skulle förstöra dennes tågbana. Pedagogen kallar på 

barn 2 för att prata med dem båda. Barn 2 berättar för pedagogen att hen inte tänker 

förstöra tågbanan. Pedagogen lyssnar på barnen och låter de prata ut. Barn 1 vill inte tro 

på att barn 2 inte tänkte förstöra tågbanan och skriker att barn 3 kommer att förstöra 

tågbanan. Pedagog som har ingripit i denna situation föreslår att barnen ska fortsätta 

leka fast på varsitt håll. Detta leder till att barn 1 blir upprörd medan barn 2 återvänder 

till sin lek.  

 

- Observation 5 
Det var två barn som ville ha samma leksak, pedagogen hade inte sett konflikten mellan 

dessa två barn. Pedagogen som jag observerade började med att gå in och ta ett beslut 

för barnen efter ett kort samtal med barnen. Hen förklarade att den som hade leksaken 

först får leka med leksaken sen när hen är klar så får den andre leka med det.  

 

4.2 Intervjuer 

Det som framkommer utifrån intervjumaterialet är att de intervjuade förskollärarna 

beskriver konflikt som något som uppstår mellan två eller flera personer när de inte är 

eniga. Vidare beskrev de att en konflikt inte behöver vara något negativt utan kan vara 

något positivt exempelvis genom att barnen visar sin position och sin röst, att de står 

upp för sig och vågar säga nej! 

 

4.2.1 Hur förebygger pedagoger konflikter i barngrupper? 

Den första frågan som studien vill undersöka och ha svar på är hur pedagoger 

förebygger konflikter i barngrupper. I mitt empiriska material framkommer det att 

strategier som pedagoger använder sig av vid förebyggandet av konflikter är att som 

pedagog vara observant, förebygga för en längre tid, vara en bra lyssnare och att hålla 

ett samtal med barnen kring konflikter samt hur en bra kompis bör vara. Dessa 

pedagoger förklarade även att det finns olika bemötanden vad gäller att möta en 

konflikt och att det är bra att tala med barnen om konflikter samt att tala om för dem 

att det är okej att det sker konflikter och att vi alla är olika. Vidare nämner en pedagog 
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i en av intervjuerna att det är viktigt att undvika missförstånd vid förebyggande av 

konflikt. 

 

Kommunikation 

I intervjumaterialet framkommer det att pedagoger anser att kommunikation är en 

viktig del när det handlar om konflikter. Förutom samtal och diskussioner kring 

konflikter får barnen även läsa om detta, spela upp teater men de får också lära sig om 

konflikter genom lek med dockor och samtal i samlingar. Detta för att barnen ska få 

egen upplevelse och uppfattning om konflikter. För att barnen på bästa sätt ska lära 

sig om detta så försöker pedagoger vara delaktiga i leken. Dessutom anser pedagoger 

att en betydande del av kommunikationen är att kunna känna av stämningen när en 

konflikt har skett för att kommunicera på ett bra sätt. 

De berättar också att barnen får komma till tals i samband med en konflikt, detta med 

hjälp av att pedagoger sätter ord på händelsen och att de tillsammans med barnen 

samtalar fram en lösning. En av de pedagoger som intervjuades svarade att det är av 

betydelse att barnen får tänka till och att pedagoger ska lyfta fram barnens 

upplevelser. Alla tre pedagoger som intervjuades påpekade att det är även viktigt att 

lyssna på barnen. 

 

Relation 

I intervjuerna med dessa pedagoger kunde jag se hur alla tre var eniga om att det är 

viktigt att ha en god relation till varje barn men också till hela barngruppen. En bra 

relation bidrar till att pedagoger kan veta på vilket sätt som denne ska bemöta barnet i 

samband med en konflikt. Detta för att alla barn har egna behov och intressen. 

För att motarbeta konflikter berättade de intervjuade förskollärarna att det är viktigt 

att ha upprättat en relation till barnen, för att på så vis få kännedom om barnet och i 

sin tur en förståelse för varför en sådan situation, konflikt, uppkommer. Vidare 

berättade en pedagog att det är av vikt att inte ha en kortsiktig lösning på konflikter 

utan se på lång sikt och såldes försöka ta reda på orsak till konflikten för att 

tillsammans komma på en lösning. Därmed kan pedagoger arbeta för förebyggande av 

konflikter. 

 

Normer och regler 

Inom barngrupper som studien behandlar så finns det osynliga normer och regler i 

form av att barnen till exempel inte får slåss. Dock så utgår pedagoger från 
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nolltolerans vilket innebär att de eftersträvar att det inte ska finnas så mycket 

konflikter bland barnen i den utsträckning det är möjligt. Vidare är kommunikation en 

viktig rådande norm i förskolan. Kommunikation är betydande både barnen emellan 

och även mellan barnen och pedagoger. Det är viktigt att barnen lär sig att säga ifrån 

vid en konflikt och även genom att säga till pedagoger samt att de ska ingripa 

oberoende av omständigheten. Alla tre pedagoger som intervjuades ansåg att det är 

viktigt att barnen lär sig säga; ”Nej, stopp jag vill inte”. 

 

Position 

I intervjuerna framkommer det att pedagoger har en annan position än barnen, där 

pedagogers position inrymmer normativt mycket makt. I en av intervjuerna nämner en 

pedagog att detta kan leda till att barn ”hotar” varandra med att tillkalla pedagoger i 

samband med oenigheter. Detta är något som inte är önskvärt för pedagoger då 

pedagogen får rollen som kontrollant och barnen inte lär sig så mycket på egen hand. 

Dessa pedagoger strävar i sitt arbete främst efter en symmetrisk, det vill säga 

jämlik/balanserad, maktposition och vill således att barnen i första hand försöker lösa 

konflikter på egen hand. Detta dock med hjälp av pedagoger, såvida inte konflikten 

urartar. De nämner också att barn är medvetna om vilken position de har beroende på 

vilken position de befinner sig i. De barn som är populära vet oftast om detta och kan 

utnyttja det med andra barn genom att sätta andra barn med mindre statusposition i en 

annan position.  

 

4.2.2  Vilka strategier har pedagogerna för att hantera konflikter? 

Uppsatsens andra fråga handlar om de strategier som pedagoger använder sig av för 

att hantera konflikter i barngruppen. I en av intervjuerna så kunde det konstateras att i 

arbetet eftersträvar pedagoger att spegla barnens känslor i form av att de visar barnen 

att de har uppfattat hur barnet känner eller upplever en situation eller händelse. 

Därmed får barnet sina känslor bekräftade. Alla tre respondenterna anser att det är av 

betydelse att de kommunicerar/samtalar med barnen om händelsen för att arbeta fram 

en lösning. Vidare berättar intervjupersonerna att barn är olika vad gäller behov, 

personlighet, bakgrund, kultur osv. vilket kan visas i samband med konflikt kring lek. 

Således får barnen lära sig att de ibland måste ha tålamod och att de inte kan få saker 

omedelbart, vilket för vissa kan vara ovant. De intervjuade pedagoger på denna 

förskola har gått på kurs och arbetar därmed efter Individ Child Development (CDP). 
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Detta är ett arbetssätt som innebär att pedagoger utgår ifrån ett positivt bemötande och 

spegling av barnens känslor samt att öka barnens delaktighet i konfliktlösningar. 

Intervjupersonerna tycker att det är viktigt att de skapar sig en uppfattning kring 

händelsen och tar reda på vad som har hänt genom att samtala med barnen och även 

att ta i tur med händelsen omgående för att undvika att konflikten/situationen ska 

eskalera. En utav strategierna som pedagoger använder sig av för att hantera 

konflikter är att få barnen att tänka större än enbart kring själva konflikten och att få 

dem att även tänka kring hur de ska vara mot varandra. Detta menar pedagoger att det 

är ett sätt att öka barnens delaktighet i lösning kring konflikter. Barnen lär sig på så 

sätt hur de ska tänka inför nästa gång. I intervjun framkommer det att pedagoger 

finner det svårare att i dagsläget hantera konflikter i och med att barngrupperna har 

blivit större. 

För att undvika mobbning så påpekar pedagoger att de samtalar med barnen om 

deras/barnens olikheter. Pedagoger strävar efter att få barnen att tänka om och ger 

exempel på olikheter som kan finnas för att skapa utrymme för samtal om detta.   

 

Ledarskap 

Likheter som framkommer i intervjuerna visar att ledarskap i samband med 

konflikthantering innebär att inta en auktoritär roll och försöka vara barnens trygga 

punkt. Vidare försöker pedagoger vara ett föredöme för barngruppen då de strävar 

efter att vara barnens förebilder. Intervjupersonerna menar på att genom att vara 

auktoritär kan pedagogen skapa tillit hos barnet och då gäller det att de även lyssnar 

och därmed försöker vara lyhörda för barnen samt att de tillåter barnen att vara med 

och bestämma. På så sätt visar pedagoger sin auktoritära roll, det vill säga att det är de 

som är de vuxna som bestämmer och leder men även att barnen kan få bestämma och 

leda tillsammans med dem. Vidare framkommer det i intervjumaterialet att pedagoger 

anser att i ett ledarskap i samband med konflikthantering innebär det att leda barnen 

men även ge utrymme för att barnen ska vända sig till de vuxna och komma till tals. 

Detta för att öka deras delaktighet samt skapa kunskaper och erfarenheter kring 

konfliktlösning. 

 

Kunskap om barns strategier 

I en av intervjuerna framkommer det att barnen har många strategier, vilka kan variera 

beroende på vilken åldersspann de tillhör. Barn som är 3-5 år har en strategi av att 

göra saker bakom ryggen på pedagoger. Vidare vill de peka ut en syndabock och deras 
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strategi blir att undvika/fly från konflikten. Andra strategier som barnen kan använda 

sig av enligt pedagogerna är genom att de är öppna med och visar sina känslor och 

detta kan även öppet komma till uttryck i deras agerande. Bland äldre barn är en 

vanlig strategi att undvika konflikt genom att försöka manipulera pedagogerna. 

 

4.2.3 Hur ser uppföljningen ut vid en konflikt? 

Den sista frågan i studien behandlar hur pedagoger följer upp vid en konflikt. Hur 

pedagoger hanterar uppföljningen beror på barnens ålder samt hur konflikten har gått 

till. Uppföljningen kan ske genom att pedagogen stannar kvar vid platsen och 

observerar hur situationen fortlöper, genom att tillåta att barnen löser det själva eller 

leker vidare. Det gäller att pedagoger känner av stämningen och gör det som 

situationen kräver av dem, ibland kan det vara betydelsefullt att samtala med barnen 

kring händelsen och vid allvarliga eller återkommande konflikter så meddelas 

vårdnadshavare kring händelsen. På så vis försöker pedagoger motarbeta mobbning 

och få barnen att känna sig sedda och lyssnade på så att barnen inte går runt och är 

oroliga, vilket de kan vara och som kan visa sig genom fysiska symptom såsom 

exempelvis magont. 

 

Samarbete med vårdnadshavare 

Pedagogerna i mina intervjuer rekommenderade att en förskollärare redan vid 

inskolning bör få en bra relation med vårdnadshavare. Att redan då förklara för 

vårdnadshavare hur förskolan fungerar och få en kontaktperson till deras barn. På så 

vis kan ”kontaktpersonen” eller annan personal i arbetsgruppen kontakta 

vårdnadshavare vid akuta fall eller konflikter i barngruppen. Intervjupersonerna 

menar att deras kontakt med barnens vårdnadshavare kan variera, dock har de en 

daglig kontakt med vårdnadshavarna och även kontakt i samband med olika möten 

såsom utvecklingssamtal. Vidare kan träffar med vårdnadshavare planeras in på 

vårdnadshavarnas begäran, eller att pedagoger ringer dem när läget är akut för att lösa 

oenigheter eller en spänd situation. Pedagogerna anser att samarbetet med 

vårdnadshavarna fungerar bra i den dagliga kontakten på denna förskola i samband 

med lämning och hämtning. Dock kan det uppstå situationer där det uppkommer 

missförstånd och/eller att vårdnadshavare inte förstår, därmed blir det pedagogens 

uppgift att skapa en förståelse hos dem. Intervjupersonerna anser att de ska göra detta 

utan att vara anklagande mot vårdnadshavarna eller barnet. 
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I intervjuerna framkommer det att pedagogerna arbetar efter att tillsammans med 

vårdnadshavarna komma på en lösning. Dessutom beskriver två av respondenterna att 

ett samarbete med vårdnadshavarna kan ske efter att en lösning skapats i arbetslaget. 

Därefter kan exempelvis en plan göras tillsammans med vårdnadshavarna. Ibland kan 

samarbetet med vårdnadshavare även ske tillsammans med en specialpedagog, som 

ska fungera som stöd och hjälpa till under svårare omständigheter. Samtalen mellan 

pedagoger och vårdnadshavarna kan se olika ut, detta beroende på konflikt och 

situation samt då olika vårdnadshavare har olika strategier att hantera detta. 

 

Empati 

Utifrån intervjuerna framgår det att pedagogerna anser att det är viktigt att bekräfta 

barnet i dennes känslor. Dock så är det även viktigt att pedagogen känner efter 

stämningen och ger barnet utrymme, och kommer tillbaka till barnet efter ett tag, om 

barnet behöver detta. 

 

4.3 Resultatsammanfattning 
Utifrån intervjumaterialet går det att sammanfatta pedagogers 

konflikthanteringsstrategier på detta vis: 

 

Figur 1. Analysresultat 

 

- Kommunikativ strategi handlar om kommunikationen och samtalen med 

barnen. I denna strategi gäller det att pedagoger reflekterar över konfliktsituationer 
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och ger bra argument till barnen. Att de även bekräftar barnen och dess känslor. 

Detta tolkar jag som att pedagogernas kommunikativa strategi i konflikhanteringen 

är dialogisk. 

 

- Förebyggande strategi innebär att pedagoger observerar situationen, tar hänsyn 

till deltagandet i leken, är passiv stödjande och lägger upp aktiviteter för barnen 

som är förebyggande. Det visar även att pedagogerna visar ett reflexivt 

förhållningssätt i situationen och försöker vara föredömen för barnen. Detta tolkar 

jag som att pedagogernas förebyggande strategi i konflikhanteringen är 

situationell, det vill säga att den är knuten till den konkreta konfliktsituationen. 

 

- Normativ strategi handlar bland annat om att pedagoger vill att barn löser 

konflikter själva. Det framkommer även att pedagoger vill att barn ska tillkalla 

dem vid behov. Pedagogerna säger sig vilja ha en jämlik position till barnen å ena 

sidan, men säger å den andra att de måste inta en auktoritär position i olika 

konfliktsituationer. Detta tolkar jag som att pedagogernas normativa strategi i 

konflikhanteringen är motsägelsefull. 

  

- Kollektiv strategi innebär att pedagoger, när det uppstår konflikter i 

barngruppen som vårdnadshavare blir inblandade i, diskuterar i arbetslaget 

situationen tillsammans och försöker hitta en gemensam lösning. Den kollektiva 

strategin innebär också att arbetslaget tillsammans väljer olika aktiviteter där 

barnen får bearbeta området konflikt. Arbetslagets pedagoger har medverkat i CDP 

för barns bästa i barngruppen, vilket har gett dem möjligheter att utveckla en 

gemensam kunskapsbas i arbetet med barnen, bl.a. arbetet med att förebygga och 

hantera konflikter mellan barnen. Detta tolkar jag som att pedagogernas kollektiva 

strategi i konflikhanteringen är latent. Med det menar jag att arbetslagets kollektiva 

strategi i konflikthanteringsarbetet just nu inte motsvarar de krav en pedagogisk 

strategi ställer på arbetslaget. 

 

5. Diskussion och slutsatser 
Den slutsats som kan dras är att trots att det finns många tvetydiga strategier så finns 

det även effektiva tillvägagångssätt för pedagoger i sitt arbete, vilket möjliggör att de 

på bästa sätt kan hantera konflikter i barngrupper eller vid förebyggandet av sådana. 
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Denna slutsats kan dras utifrån bland annat uppsatsens teoretiska ramverk. Utifrån 

resultatdelen visar det sig att pedagogisk strategi inte följs fullkomligt men att arbets-

laget arbetar på det. Pedagogisk strategi bygger på kollektiva arbetssätt och det finns 

latenta möjligheter för arbetslaget att utveckla sitt arbetssätt i en sådan riktning. Men 

för att kunna utveckla och börja arbeta utifrån en pedagogisk strategi krävs det att 

verksamhetsledningen skapar förutsättningar för detta och också på olika sätt stödjer 

arbetslaget i arbetet. Resultatet visar inte att en gemensam planering sker i arbetslaget 

för att förebygga och hantera konflikter. Detta skulle naturligtvis kunna bero på att 

mina frågor vid intervjutillfället inte var tillräckliga för att få ut den informationen 

från de intervjuade förskollärarna, men jag tror inte att den förklaringen är tillräcklig 

för att förklara detta resultat. Pedagogerna beskriver att de vid större konflikter där 

vårdnadshavare är iblandade så skapas det en gemensam lösning i arbetslaget inför de 

fortsatta kontakterna med barnens vårdnadshavare. Alla förskolor i Sverige har ge-

mensamma mål, det vill säga strävar efter att uppfylla de uppsatta målen. Pedagoger-

na tar under intervjuerna inte upp att de har några gemensamma mål i konflikthante-

ringsarbetet. Det går inte heller att se att detta arbetslag följer upp konflikter systema-

tisk, då ingen av de intervjuade pedagogerna har nämnt något sådant. Pedagogisk stra-

tegi innebär dessutom att arbetslaget är förändringsbenäget, det vill säga att pedago-

gerna genom gemensamma reflektioner över olika konfliktsituationer förändrar sitt 

arbets-/förhållningssätt till konflikter i barngruppen. Det framkommer inte i intervju-

erna att det sker några egentliga förändringar vare sig i barngruppen eller i arbetslaget 

trots att pedagogerna arbetar för att förebygga konflikter i barngruppen på olika sätt. 

 

5.1 Yrkesrelevans 

Jag har under min studies gång fått en ökad kunskap om barns konflikter som uppstår 

i förskolan, men också hur vi pedagoger kan arbeta metodiskt för att förebygga, 

hantera, lösa och följa upp konflikter i barngruppen. Jag har dessutom ökat kunskapen 

om hur samarbetet med vårdnadshavare ska på bästa sätt vara involverade i 

verksamheten men också gemensamt komma på lösningar för barnets bästa. Under 

studiens gång har jag fått verktyg för hur jag på bästa möjliga sätt ska kunna hantera, 

arbeta, inta en position och tillsammans med mina kollegor skapa en pedagogisk 

strategi som ger mig möjligheter att utveckla min ledarroll i praktiken. 
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Bilaga 1 
Vårdnadshavares medgivande gällande observationer                 

Hej alla vårdnadshavare! 

De flesta av er på avdelningen kanske känner mig som student från Uppsala 

Universitet då jag har varit på förskolan tidigare under min verksamhetsförlagda 

utbildning i andra avdelningar än er/ert barns avdelning. Jag läser min sista termin till 

förskollärare. Jag håller på att skriva mitt examensarbete som kommer att handla om 

konflikter i en barngrupp. Med det menas att jag ska under mina studier undersöka 

konflikthantering, förebyggandet av konflikter, uppföljningen och pedagogers 

förhållningssätt. Jag har valt detta ämne eftersom att jag anser det är ett viktigt 

ämnesområde på förskolan. Som student har jag under min praktiska tid sett att 

konflikter kan ske dagligen i alla situationer under en dag. Med det vill jag fördjupa 

min kunskap om detta och undersöka det med klarare glasögon. 

Som metodval inför mitt arbete kommer jag utföra observationer på avdelningen era 

barn går på då jag har avgränsningar i mitt arbete. Jag ska undersöka detta med barn i 

åldern 3-5. Genom att jag observerar kan jag se hur detta hanteras. Jag kommer under 

observationen endast anteckna med papper och penna. Jag kommer inte att skriva upp 

barnens, pedagogers, avdelningens eller förskolans namn i mitt examenarbete. Detta 

kommer endast vara som hjälpmaterial i mitt arbete. Jag behöver er tillstånd för att 

kunna genomföra mina observationer. Ni vårdnadshavare bestämmer om ditt barn får 

delta i denna undersökning. Jag är tacksam om jag får tillståndet av er att observera 

er/ert barn. Alla svar respekteras. Tack! 

Ifall att ni väljer att ge ert medgivande till att jag får göra min observations 

undersökning så hoppas jag att ni kan signera här nedan och kryssa för JA, eller NEJ 

om de inte får delta. Ni kan alltid höra av er till mig om ni har frågor och funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar, Ronak Majid 

E-mail: Roon@live.se 

Tel: 0762005405 

 

----------------------------------------                         ----------            ---------- 

Datum och underskrift,  JA  NEJ 

Vårdnadshavare 
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Bilaga 2 
Intervju frågor 

 

1. Hur förebygger ni konflikter i barngrupper? 

- Vad tycker du om kommunikationen med barnen för att förebygga 

konflikter? 

- Vad anser ni om relationer till barnen/barngruppen? 

- Vad finns det för normer och regler när det gäller konflikter i barngruppen? 

- Vad har du för position i barngruppen när en konflikt pågår? 

 

1. Vad har ni för strategier för att hantera en konflikt? 

- På vilket sätt visar ni er ledarskap när ni hanterar konflikter? 

- Vad har ni för kunskap om barns strategier? 

 

1. Hur ser uppföljningen ut vid en konflikt? 

- Hur samarbetar ni med vårdnadshavare? 

- Vad visar ni för empati, det emotionella vi en konflikt? 


