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Abstract 

Syftet med studien som följer är att synliggöra pedagogens förhållningssätt när det gäller 

konflikthantering i förskolan. För att undersöka detta har kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

gjorts med fem verksamma förskollärare. Utifrån syftet valdes tre forskningsfrågor som 

nedanstående studie ämnar besvara: Vilket förhållningssätt har arbetslaget enligt pedagogen till 

konflikthantering i förskolan?  Hur beskriver pedagogen hens uppfattning av konflikterna som sker i 

barngruppen? Vilket förhållningssätt har pedagogerna till samarbetet med vårdnadshavarna gällande 

konflikthantering i förskolan? Analysen av det materialet som samlats in har gjorts utifrån en del av 

den tidigare forskningen som finns inom ämnet konflikthantering i förskolan. Resultatet har sedan 

jämförts och diskuterats med den tidigare forskningen under diskussionen. Resultatet från 

nedanstående studie visar på att pedagogernas förhållningssätt till hur de arbetar med 

konflikthantering i förskolan, påverkas av vilken attityd de har till ämnet. Pedagogerna i förskolan 

använder ofta konflikthantering som ett redskap för att utveckla barnens sociala förmågor och empati 

enligt de intervjuade förskollärarna. Resultatet visar även på att konflikthantering upptar en stor del 

av den dagliga verksamheten och att pedagogerna arbetar mycket med att förebygga konflikter i 

verksamheten. Barngruppens storlek och hur miljön är utformad påverkar hur pedagogerna arbetar 

med konflikthantering och hur pass mycket konflikter som sker mellan barnen. Resultatet visar på 

att konflikthantering är viktigt för att synliggöra andras perspektiv och lära barnen sätta ord på sina 

egna känslor enligt förskollärarna som intervjuats. 

 

Nyckelord: Konflikthantering, Förskolan, Arbetslag, Barngrupp, Vårdnadshavare 
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1. Inledning 

Olika konflikter är något som varje människa möter genom hela livet i många olika 

situationer. Konflikthantering inom förskolans verksamhet ser vi därför som ett intressant 

ämne. Konflikthantering möter pedagoger dagligen och är ett viktigt verktyg som man kan 

använda för utveckling och lärande i förskolan när det gäller bland annat barns sociala 

förmågor. I dagens samhälle befinner sig barnen redan från tidig ålder i stora barngrupper i 

olika institutioner där de blir sammansatta med flera andra barn som de förväntas kunna 

samarbeta och utvecklas tillsammans med. Barnen skapar fler olika relationer inom 

förskolan och möter dagligen konflikter. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson 

belyser samvaro och samspel med andra som en viktig del av förskolans uppdrag utifrån den 

nya läroplanen. De menar på att samspel genom relationer i förskolans miljö ligger i fokus 

för barns utveckling (2009, s. 14).   

 

En konflikt är enligt vår mening mer än bara ett fysiskt bråk eller en oenighet om en sak 

mellan barnen. Konflikthantering ska ses som en resurs för att få syn på olikheter och andras 

perspektiv. Enligt svenska akademins ordlista är en konflikt detsamma som en 

”motsättning”, ”tvist” eller en ”strid”. Det vill säga att den kan innefatta och tolkas olika 

beroende på vem man frågar (2006, s. 457). Om en person anser sig uppleva en motsättning 

från någon innebär inte det att den andra parten uppfattar denna motsättning alls eller på 

samma sätt.  

 

I denna text använder vi begreppet konflikt med samma tolkning som det förklaras i svenska 

akademins ordlista det vill säga som en motsättning eller strid där en av parterna känner sig 

motarbetad eller orättvist behandlad. Förskolan har gått från att ha haft en uppfostrande roll 

för barn och mödrar i början av 1900-talet till att bli en del av skolsystemet med fokus på 

omsorg och det livslånga lärandet vilket innefattar en läroplan specifikt för förskolans 

verksamhet (Löfdahl, 2014, s. 84). Med denna förändring blev förskolan en plats där fostran 

och lärande ska gå hand i hand för att barnen ska få möjlighet att utveckla alla sina förmågor. 

I och med denna förändring ska förskolan även bidra till fostran av barnen till att i framtiden 

bli socialt anpassade samhällsmedborgare. “En viktig uppgift för verksamheten är att 

grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på” (Lpfö,98,rev2010, s. 4) 

Konflikthantering ser vi som ett verktyg för pedagogerna att tillsammans med barnen få syn 

på värderingar, perspektiv och olika kulturella skillnader.  
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Antalet barn i förskolan har ökat dramatiskt under de senaste åren. Forskning visar att tiden 

i förskolan är viktig för barnets lärande och utveckling. Tiden i förskolan ger sociala 

kunskaper såsom interaktion med vuxna, andra barn och olika miljöer som verksamheten 

erbjuder (Leslie Booren & Jason Downer 2012, s. 517-158) Om pedagogen tar till vara på 

tillfällena där konflikter uppstår för att belysa olikheter genom dialog och samtal om olika 

parters perspektiv och tankar i konflikten kan detta leda till att barnen utvecklar sina 

empatiska förmågor. Jesper Juul och Helle Jensen pekar på att det är barnens tidiga 

erfarenheter och relationerna barnen har i förskolan som lägger grunden för värdet på 

barnens kommande relationer och sociala förmåga. Att barnen får delge sina egna tankar 

skapar förutsättningar för de rättigheter som varje individ har. Det krävs att pedagogen tar 

ansvar för sitt ledarskap för att demokratiska värderingar ska bli användbara och tydliga för 

barnen (2003, 53 & 56).  

 

Förskolan är en mötesplats där många viljor ska beaktas och respekteras. Det är inte alltid 

pedagoger, barn och andra vuxna är överens i mötet och det kan då uppstå konflikter. Därför 

är det viktigt för oss som pedagoger att skapa för barnen värdefulla verktyg som kan vara 

till hjälp för att underlätta vid konflikter eller undvika missförstånd som leder till att 

konflikter uppstår. Vårt ansvar som pedagoger blir att lära barnen om hur viktigt samspelet 

är i mötet med andra och visa barnen genom att förankra goda relationer med dem och andra 

vuxna. Arbetslaget skall enligt läroplanen för förskolan ”stimulera barnens samspel och 

hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra” (Lpfö98, rev 2010, s. 9). Att många olika konflikter uppstår dagligen inom 

förskolan är något som vi har uppfattat både under VFU-perioder det vill säga den 

verksamhetsförlagda utbildningen samt när vi arbetat inom förskolan. 

1.2 Arbetsfördelning 

Arbetet påbörjades med metod delen där vi delade upp de olika rubrikerna mellan oss för att 

underlätta skrivandet. Julia har sammanställt metod och bearbetningen. Kristina har skrivit 

det etiska ställningstagandena, presentation av informanter samt genomförandet. Den 

inledande delen skrevs sedan tillsammans. Den tidigare forskningen har vi letat fram och 

sammanställt på varsitt håll, för att sedan tillsammans sammanfatta till en sammanhängande 

text med fokus på våra frågeställningar. Vi valde att gör den första intervjun tillsammans för 

att sedan dela upp de övriga fyra mellan oss, som vi sedan på varsitt håll transkriberade och 
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sammanfattade. Efter den första sammanfattningen diskuterade vi intervjuerna och läste den 

andras transkriberingar för att återigen sammanfatta dem. Detta för att lättare kunna analyser 

resultatet. Analysen arbetades sedan fram på samma sätt som den tidigare forskningen där 

vi tillsammans sammanställde våra sammanfattningar. Den efterföljande diskussionen har 

vi arbetat fram tillsammans utifrån vårt resultat. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogens förhållningssätt när det gäller 

konflikthantering i förskolan. Utifrån detta syfte har vi valt tre frågeställningar att fokusera 

på i studien: 

1.      Vilket förhållningssätt har arbetslaget enligt pedagogen till konflikthantering i 

förskolan? 

2.      Hur beskriver pedagogen hens uppfattning av konflikterna som sker i barngruppen? 

3.      Vilket förhållningssätt har pedagogerna till samarbetet med vårdnadshavarna 

gällande konflikthantering i förskolan? 
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3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

För att få en insyn i vilken forskning som finns inom ämnet konflikthantering valde vi att till 

en början göra generella sökningar på forskningsartiklar inom ämnet konflikthantering inom 

förskolan. Utifrån dessa sökningar har vi valt de artiklar som fokuserar på pedagogens 

förhållningssätt till konflikthantering i förskolan samt hur forskningen menar att 

pedagogernas förhållningssätt bör anpassas utifrån barns lärande och utveckling. Inom den 

tidigare forskningen har vi kunnat tolka ämnet utifrån olika kategorier. Inom dessa kategorier 

uttrycks pedagogens förhållningssätt till konflikthantering i olika sociala relationer som hen 

skapar inom verksamheten. De kategorier vi kunde dela in den tidigare forskningen i är 

arbetslaget, barngruppen och vårdnadshavare. Efter intervjuerna som används för att 

undersöka syftet sammanställts har den tidigare forskningen användas för att diskutera 

resultatet som redovisas. Diskussionen av resultatet har återkopplas till den tidigare 

forskningen och jämförts med de resultat som forskarna fått fram i sina studier. 

3.1 Arbetslaget 

Färdigheter som barnen får med sig i förskolan ger grunden för hur barnen utvecklas senare 

i grundskolan. Skolberedskap definieras bland annat i form av att barns kognitiva färdigheter 

är utvecklade. Det innefattar barnets förmåga att reglera känslor och kunna visa positiva 

sociala interaktioner och samarbetsförmåga med jämnåriga menar Jeffery Pickens i sin 

studie “Socio-emotional Programme Promotes Positive Behaviour in Preschoolers” från 

2009. Hans studie och resultat diskuteras vidare tillsammans med resultatet av denna studie 

under ”diskussionen”. Pickens menar på att främjandet av barn sociala färdigheter såsom 

samarbete och positivt samspel med jämnåriga samt med pedagoger bidrar till att främja 

vidare arbete med problemlösning som kan påverka barns lärande i längden (2009, s. 261 

-  262). 

 

Det krävs en medvetenhet hos pedagogen i arbete med konflikthantering om hur detta bidrar 

till barns lärande och utveckling. Eva Johansson och Anette Emilson beskriver i sin studie 

“Conflicts and resistance: potentials for democracy learning in preschool” från 2016 med 

syfte att belysa hur konflikter och motstånd inom konflikter kan skapa tillfällen för 

demokratiskt lärande inom förskolan att pedagoger ofta ser konflikter som en provokation 

från barnens sida som måste lösas. Pedagogerna måste våga se barnens perspektiv och vara 

på barnens nivå för att våga använda konflikter i syfte att utveckla barnens sociala förmågor 
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samt förmågan att se andras perspektiv (s. 1 & 15). Johansson och Emilsons studie och 

resultat diskuteras tillsammans med resultatet av intervjuerna senare i diskussionen. 

Konflikthantering är ett viktigt verktyg för barnen i utvecklingen av sin förmåga att vara i 

gemenskap med andra och samarbeta vilket även är viktig för barnen senare i livet (Pickens, 

2009, s. 26). Grace Onchwari och Jared Keengwe belyser i sin studie “Examining the 

Relationship of Children’s Behavior to Emotion Regulation Ability” vikten av att barn redan 

i förskolan får möjlighet att sätta ord på sina känslor och får ta del av hur andra känner genom 

samtal med sina jämnåriga. Deras forskning återkopplas i diskussionen tillsammans men 

vårt resultat. I samtalen som barnen har med sina jämnåriga som de har skapat en relation 

till utvecklar barnen sina känslomässiga förmågor vilka är nödvändiga för barnen både 

gällande den egna individuella utvecklingen och för samvarokompetensen (Onchwari och 

Keengwe . 2011, s. 283).  

 

Det är pedagogens förhållningssätt när det gäller konflikter inom förskolan som avgör om 

konflikten blir användbar för barnens lärande och utveckling av sociala färdigheter. Om 

pedagogen i samspelet med barnen belyser de olika perspektiven samt bejakar barnens 

känslor, det vill säga bekräftar och lyssnar till hur barnet beskriver sin uppfattning av 

situationen blir konflikthanteringen ett verktyg för barnens framtida problemlösning menar 

Margareta Öhman i boken “Hissad och Dissad - om relationsarbete i förskolan” från 2011 

(s. 129). Öhmans syn på lärande diskuteras tillsammans med resultatet av intervjuerna under 

rubriken ”Diskussion”. Dora Chen, Greta Fein, Melanie Killen och Hak-Ping Tam belyser i 

sin studie “Peer Conflicts of Preschool Children: Issues, Resolution, Incidence, and Age-

Related Patterns” från 2001 att mycket forskning gjorts när det gäller konflikthantering 

mellan jämnåriga i förskolan och hur detta kan utveckla barnens sociala förmågor förutsatt 

att barnen har rätt verktyg att hantera situationerna (s. 524). Ser man på utveckling och 

lärande ur ett relationellt perspektiv på lärande innefattar det hur relationerna påverkas av 

den sociala kontexten som individerna befinner sig i. Inom förskolan handlar det då om hur 

de pedagogiska relationerna förändras och utvecklas beroende på det sociala sammanhanget 

anser Jonas Asplund i Relationell specialpedagogik – i teori och praktik (2007, s. 7).    

 

En förutsättning för att konflikthantering ska bli ett verktyg för att utveckla barns sociala 

förmågor är att pedagogerna är medvetna om hur de ska förhålla sig till konflikterna. Booren 

och Downer menar i sin studie “Observations of children´s interactions with teachers, peers, 

and tasks across preschool classroom activity settings” från 2012 att pedagogen omedvetet 
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lätt får en roll som bevakare som enbart kliver fram som deltagare i den fria leken när 

konflikter uppstår vilket ger barnen en sämre bild av pedagogen i den fria leken (s.533). 

Även Johansson och Emilsson beskriver pedagogens bevakande roll som ett mindre effektivt 

sätt för pedagogen att bemöta barnen i konflikterna när de uppkommer. Pedagogerna 

behöver ha ett lekfullt sätt i den fria leken för att bygga upp relationen till barnen och utifrån 

det på bästa sätt bemöta barnen i konflikthanteringssituationer (2016, s. 15). Här finns det 

inte lika mycket forskning som visar på hur pedagogens förhållningssätt till hur och varför 

konflikthantering i förskolan är viktig för barns lärande och utveckling. 

 

Sakire Ocak som återkopplas i diskussionen belyser i sin studie “The Effects of child-teacher 

relationships on interpersonal problem-solving skills of children” att tidigare forskning visar 

på att relationer med hög kvalitét mellan pedagog och barn skapar förutsättningar för barnet 

att utveckla goda sociala förmågor.  En mindre bra relation mellan pedagog och barn gör det 

svårare för barnet att skapa goda relationer med sina jämnåriga. Barn som möter konflikter 

och hanterar dem med socialt medvetna lösningar uppmärksammas inte i samma 

utsträckning som de barnen med aggressiva lösningar menar Ocak (2010, s. 313 & 315). 

Chen, Fein, Killen och Tam pekar på att konflikthantering är en stor del av barns 

relationsarbete under förskoleåldern och deras resultat visar på att konflikterna är en 

utvecklande social process (2010, s. 538).  

 

Juul och Jensen som återkopplas under diskussionen senare pekar i boken 

“Relationskompetens i pedagogerna värld” på vikten av att det är den vuxna som har 

ansvaret för relationen mellan pedagog och barn. Det är pedagogens ansvar att skapa kvalité 

i relationen med barnet genom att inkludera barnets verklighets värld utifrån de olika 

sammanhang barnet kan befinna sig i. Relationen som pedagogen och barnet har ska vara 

kvalitativ vilket innebär att det är en ömsesidig relation där båda parter bli tagna på allvar, 

blir sedda och hörda (Juul & Jensen, 2003, s. 107 – 108). Ocak menar vidare på att om 

pedagogerna inte har strategier för att stötta barnen i deras konflikthantering utvecklar inte 

barnen verktyg för hur de ska hantera situationen.  För att barnen ska kunna uttrycka sig och 

få förståelse för andra behöver pedagogen vara närvarande när konflikter sker för att 

tillsammans med barnen hantera dem i situationen som uppkommer. Konflikthanteringen är 

en del av utvecklingen av barnens sociala förmåga och utvecklar barnens problemlösnings 

förmåga. Detta medför att relationen mellan pedagogerna och barnen är viktig för den delen 

av barnens utveckling. Genom att pedagogen belyser sina egna och barnens känslor 
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utvecklar barnen sina sociala förmågor, detta kräver medvetna pedagoger som är villiga att 

skapa djupa och trygga relationer med barnen (2010, s. 319).  

 

För att skapa möjligheter för barnen att uttrycka sina tankar och känslor samt kunna 

reflektera över dessa krävs en relation mellan barnet och pedagogen menar Elin Kinge i 

“Barnsamtal - den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med 

samspelssvårigheter” (2010, s. 12). Hon belyser vikten av att pedagogen bejakar barnet i 

bemötandet med varje enskilt barn, det vill säga bekräftar barnens handlingskraft och idéer 

och ser barnet som en individ med rättigheter till det hen upplever. Bejakande innebär även 

att barnen känner sig sedda och hens egna upplevelser bekräftas. Ett bejakande 

förhållningssätt bör vara en del av pedagogens vardagliga arbete för att på sikt utveckla 

barnens empatiska förmågor samt deras självutveckling (2010, s. 13, 63 & 69). 

 

Öhman lyfter även hon vikten av att det är pedagogens bemötande som skapar 

förutsättningarna för att barnen ska kunna bemöta andra barn och se andra barns perspektiv. 

Barnen behöver en närvarande vuxen som är accepterande i kontakten med dem och bejakar 

deras känslor samt ser konflikthantering som en självklar del av livet. Barnen kommer hela 

livet att möta konflikter och behöver bli medvetna om hur de ska hantera dem samt kunna 

se andras perspektiv. Hon anser att den medvetna pedagogen låter alla barn berätta om sina 

tankar och avsikter för att belysa olika perspektiv (2011, s. 26 & 230 -231). Om man inte 

har rätt verktyg för att hantera konflikten skapas en maktkamp mellan parterna när 

kommunikations- och samtalsförmågorna hos parterna är svaga vilket kan medföra att en 

mer kompetent medlare krävs för att hantera situationen menar Erik Rautalinko i boken 

“Samtalsfärdigheter- stöd vägledningen och ledarskap” (2013, s. 59).  

 

Med hjälp av pedagogen som medlar mellan barnen i konflikten kan de få stöttning i 

hanteringen av sina konflikter och få syn på varandras perspektiv. Pickens studie innefattar 

ett speciellt utvecklat program där pedagogerna arbetar efter en modell för att utveckla barns 

sociala färdigheter, där man både innan och efter programmet mäter barns förmåga gällande 

kommunikation med jämnåriga samt deras konflikthanterings förmågor bland annat. Efter 

användningen av programmet observerades förändringar av barns förmågor utifrån speciella 

färdigheter så som konfliktlösning bland annat. Hantering av ilska och 

kommunikationsförmåga för att främja barns positiva interaktioner, samarbete och 

känslomässiga självreglering observerades. Resultatet visade att specifika program är 
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effektiva enligt olika forskare men kan vara för krävande och kostsamt att använda inom alla 

verksamheter. En tydlig samsyn i arbetslaget på hur man ska arbeta med sociala färdigheter 

hos barnen och verktyg för hur man bland annat arbetar med konflikthantering och barns 

språkutveckling skapar förutsättningar för att utveckla barns sociala förmågor och ger dem 

förutsättningar för lärande i skolåldern (2009, s. 265 & 272). 

 

Konflikthantering blir en positiv situation för lärande av ett demokratiskt synsätt först när 

båda parter respekterar varandra i konflikten. Detta kan inte ske utan att pedagogen är 

medveten om hur en konflikt kan användas för lärande av sociala förmågor och demokratiska 

förhållningssätt menar Johansson och Emilsson. Deras studie belyser konflikthanteringen 

som ett viktigt redskap för barnens sociala utveckling och lärande. Det finns en del tidigare 

forskning som pekar på hur viktig relationer mellan pedagogerna och barnen är för barns 

relationer till sina jämnåriga. Forskningen belyser även vikten av närvarande pedagoger som 

stöttar barnen i konflikthantering för att utveckla deras sociala förmågor. Om arbetslaget 

skapar ett gemensamt synsätt på konflikthantering och hur det kan användas för barnens 

sociala utveckling skapas en medvetenhet för hur man ska arbeta för att skapa 

lärandesituationer utifrån konflikterna (2016, s. 15). 

 

Osac påpekar i sitt resultat att många pedagoger vet hur de ska stötta barnens sociala 

utveckling genom konflikthantering men att de ofta glömmer att deras stöttning har 

betydelse för utvecklingen (2010, s. 318). Pickens studie som fokuserar på barn med mindre 

utvecklade sociala färdigheter visar även den på att pedagogerna som medverkade hade 

begränsad utbildning om hur man främjar barns socioemotionella utveckling och hur de ska 

arbeta med barn för att utveckla deras sociala färdigheter (2016, s. 262-263).  

 

Sammanfattningsvis kan man se att pedagogens förhållningssätt gällande konflikthantering 

i sig och samarbete i arbetslaget påverkar vilken betydelse konflikthantering får i 

verksamheten. Hur pass medvetna pedagogerna är om på vilket sätt konflikthantering 

påverkar barns sociala utveckling är även en bidragande faktor i arbetet. En diskussion i 

arbetslaget krävs för att synliggöra pedagogens förhållningssätt till konflikthantering. 
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3.2 Barngruppen 

Chen, Fein, Killen och Hak-Ping undersöker i sin studie “Peer Conflicts of Preschool 

Children: Issues, Resolution, Incidence, and Age-Related Patterns” hur konflikter uppstår i 

barngrupper, de har genom observationer sett vilka konflikter som uppstår samt hur barnen 

löser dessa. Deras studie visar på förändringar i konflikthantering med barnens ålder i 

barngruppen och betydelsen av hur de sociala färdigheterna utvecklas (2001, s. 523). Chens, 

Feins Killens och Hak-Pings studie diskuteras tillsammans med resultatet under 

”Diskussion”. Sociala förmågor som innefattar att lösa konflikter är en avancerad process 

som innebär att man måste ha förståelse för sina egna och andras tankar samt andras känslor 

vilket kräver en social medvetenhet hos barnet Ocak (2010, s. 312 - 313).  

 

Konflikter mellan barnen ger dem möjlighet att tillsammans utveckla sina 

problemlösningsförmågor menar Öhman (2011, s. 129). Kevin David, Bridget Murphy, 

Janette Naylor, och Kim Stonecipher beskriver i sin studie The effects of conflict role and 

intensity on preschoolers’ expectations about peer conflicts att barn förväntar sig att hamna 

i konflikter med sina jämnåriga som de interagerar med. Konflikternas intensitet skiljer sig 

beroende på om barnet själv startat konflikten eller inte och barnen kan även återkomma till 

samma konflikter vid ett flertal tillfällen menar dem (2004, s. 514). Socioemotionell 

utvecklingen inkluderar uppkomsten av känslomässig självreglering, empati, fungerande 

kommunikation samt positiv social interaktion menar Pickens (2009, s. 262).  

 

Det finns studier som visar att det kan vara en väldigt komplicerad process för många barn 

att förstå hur de ska kommunicera när de hamnar i konflikter med andra jämnåriga på 

förskolan. Det medför att barn som har problem vid hantering av konflikter med sina 

jämnåriga behöver stöttning av pedagogen menar Ocak (2010, s. 313). Booren och Downer 

anser att barnen har en mer positiv erfarenhet av samspel med varandra under den fria leken 

än i pedagogstyrda aktiviteter. Under den fria leken och i övergångar mellan aktiviteter sker 

dock flest konflikter mellan barnen menar Booren och Downer. Detta kan enligt dem bero 

på att barn får lära sig regler för hur man ska bete sig under pedagogstyrda aktiviteter vilka 

de sedan lätt glömmer i den fria leken. Den fria leken skapar möjligheter att tänka fritt men 

flera ska samsas om hur leken ska te sig, vilket kan vara en naturlig förklaring för hur 

konflikter startar då det är många viljor som ska beaktas. Konflikthantering är en viktig del 
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av lärandet och utvecklar barnets förmåga att vänta på sin tur och lära sig tala för sin sak 

(2012, s. 533).   

 

Öhman talar om fyra olika dimensioner av lärande som hon definierar följande “att lära sig 

veta”, “att lära sig göra”, “att lära sig vara tillsammans” och “att lära sig vara sig själv” 

(2009, s. 64). Konflikter skapar möjlighet för barnen att utveckla sina förmågor att lära i 

sociala sammanhang med andra, “att lära sig vara tillsammans”. Denna typ av 

samvarokompetens utvecklas då barnen möter motstånd från andra barn vilket kan ske när 

andra barn vill bestämma i en leksituation eller ha samma sak som barnet själv. För att 

relationen mellan barnen inte ska förstöras måste de i dessa situationer förhålla sig både till 

sin egen självuppfattning men även ha förmågan att ta andra barns perspektiv och kunna 

lägga band på sina känslor så dem inte tar överhanden i konflikten (Öhman, 2009, s. 66).  

 

En relation är inte densamma som en interaktion mellan två individer, en relation är något 

som byggs upp under en längre tid medan en interaktion kan ske mellan två individer som 

inte känner varandra alls menar Anneli Frelin i ”Lyhörda lärare: professionellt 

relationsbyggande i förskola och skola”. Relationsarbetet är en ständig pågående process 

som måste underhållas, många lärare fokuserar vissa delar av verksamheten på att enbart 

bygga upp och underhålla relationer mellan barnen (2012 s. 109 - 111). Frelins syn på 

lärande och konflikter diskuteras tillsammans med resultatet senare under rubriken 

”diskussion”. Johansson och Emilsson belyser även de vikten av konflikter när de gäller 

utvecklingen av barns sociala förmågor samt deras möjlighet att formas till 

samhällsanpassade demokratiska medborgare. Genom att belysa varje barns tankar i en 

konflikt så får barnen genom att se andras perspektiv arbeta med att få ett demokratiskt 

synsätt naturligt i vardagssituationer menar de (2016, s. 2). Även inom socialinlärningsteori 

belyser man vikten av konflikthantering som verktyg för barnens sociala utveckling förutsatt 

att den innefattar en motsättning för barnet som innebär att barnet får ta del av andras 

perspektiv menar Michal Perlman, Daniel Garfinkel och Sheri Turrell i sin studie “Parent 

and Sibling Influences on the Quality of Children’s Conflict Behaviours across the 

Preschool Period” från 2007 (s. 619 & 621).   

 

Relationerna mellan pedagogerna och barnen i förskolan har betydelse för hur barnen 

kommer bemöta eventuella konflikter och förhandla med sina jämnåriga i den fria leken. En 

förutsättning för att barnen ska kunna själva hantera konflikter med sina jämnåriga menar 
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Ocak är att de får möjlighet att inom verksamheten skapa egna relationer både till vuxna och 

andra barn (2010, s. 319). För att man ska kunna förstå vilka olika faktorer som bidrar till de 

olika beteenden barnen visar i olika situationer behöver man se barnet som helhet inom 

verksamheten. För att kunna få en helhetsbild kan pedagogerna inte peka ut specifika 

situationer och interaktioner mellan en pedagog och barnet eller barnet och ett annat barn 

menar Ocak. Vidare pekar han på att en förutsättning för att barnet ska kunna skapa 

meningsfulla och goda relationer till sina jämnåriga i barngruppen är att barnen har en god 

relation till pedagogerna (2010, s. 313 - 314).  

 

Booren och Downer belyser att pedagogerna behöver vara mer delaktiga i den fria leken då 

barns lärande enligt dem är situationsbundet. Genom pedagogens delaktighet skapas en god 

relation mellan pedagog och barn vilket är en förutsättning för att sedan skapa verktyg för 

barnen att hantera situationer då det uppstår konflikter (2012, s. 517 & 531). David, Murphy, 

Naylor, och Stonecipher menar att barn har strategier för hur de ska lösa konflikter utifrån 

hur tidigare konflikter har hanterats. På vilket sätt barn hanterar dem beror på om de kan 

kompromissa med andra barn, om de inte kan kompromissa och är extremt envisa blir 

konflikten mer aggressiv (2004, s. 514).  

 

En konflikt handlar om en oenighet mellan två eller flera personer där det krävs rätt verktyg 

för att personerna ska kunna enas. Barn har ibland en ojämn relation till varandra i till 

exempel den fria leken vilket innebär att de har olika maktpositioner i förhållande till 

varandra. När de då blir oeniga i hur leken ska gå till kan maktpositionerna avgör vilken part 

som går vinnande hur konflikten menar Öhman (2011, s. 174 - 175). För att undvika 

maktspel och att konflikterna inte hanteras behövs närvarande pedagoger. Med närvarande 

pedagog innebär det att man är psykiskt närvarande som vuxen och medkonstruktör av barns 

utveckling där pedagogen ger stöd åt lärandeprocessen menar Johansson och Pramling 

Samuelsson i ”Förskolan- barns första skola” som återkommer i diskussionen med 

resultatet (2003, s. 72-73). Johansson och Emilsson belyser även vikten av att pedagogen 

finns närvarande på barnens nivå och som barnens jämlike i den fria leken för att underlätta 

kommunikationen mellan barnen. När det uppstår konflikter kan barnens förmågor att själva 

lösa konflikten hämmas av att relationen mellan barn och pedagog inte är jämlik genom att 

pedagogen tar över i samtalet mellan barnen (2016, s. 3).  
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Chen, Fein, Killen & Hak-Ping resultat pekar på hur barnens utveckling av sina sociala 

förmågor förändras över tid med hjälp av konflikthantering. Deras resultat visar på att ju 

äldre barnen blir ju fler konflikter löser de själva. Barnen utvecklar sina kognitiva förmågor 

genom konflikter och ökar samspelet med andra barn med hjälp av tidigare 

konfliktsituationer (2001, s. 525 & 539). David, Murphy, Naylor, och Stonecipher menar att 

man genom att se effekterna av hur konflikter påverkar barns relationer med andra barn kan 

ge pedagogen förståelse för på vilket sätt barnen utvecklas genom konflikthantering. 

Resultatet från deras studie pekar på att konflikter mellan barn har en kortvarig negativ effekt 

på deras relation. Resultatet visar även att konflikter har en betydelse för barns emotionella 

och sociala utveckling både i själva konfliktsituationen men även efteråt (2002, s. 515).   

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån detta se att relationen mellan barnen påverkas av 

relationen mellan pedagogen och barnen. Den fria leken ger stort utrymme för konflikter 

visar tidigare forskning men inte hur pedagogen förhåller sig till detta. Pedagogens fysiska 

och psykiska närvaro i den fria leken ger barnen förutsättningen för att skapa egna 

fungerande sociala relationer men för detta krävs en medveten pedagog som ger barnen rätt 

stöd. 

3.3 Samverkan med vårdnadshavare 

Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström talar om vårdnadshavaren och barns relation i 

boken “Samarbete i förskolan - för barnets skull” som den mest unika relationen som finns 

med en otrolig känslomässig intensitet. Deras syn på samverkan med vårdnadshavare 

diskuteras med resultatet av intervjuerna under rubriken ”Diskussion”. Barnen känner lätt 

av om det uppstår en spänning mellan vårdnadshavaren och pedagogen därför krävs ett gott 

sammabete dessa parter emellan för barnens utveckling (2015, s. 63). Det finns forskning 

som pekar på att tydliga, nära och varma relationer som barnen skapar tidigt i livet påverkar 

hur barnen i framtiden kommer kunna skapa egna intima och personliga relationer med andra 

menar Ocak (2010, 315).  

 

De första relationerna som barnen möter och som oftast sätter grunden för framtida relationer 

som barnet skapar är relationen till barnets vårdnadshavare. Barn som tidigt möter negativa 

relationer har svårare att utveckla goda relationer till sina jämnåriga kamrater, vilket vidare 

kan leda till problem i skolan med till exempel avhopp och svårigheter i barnets framtida 
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sociala liv (Ocak, 2010, s. 312 -  313). Pickens belyser vikten av att säkerställa att pedagoger 

och vårdnadshavare har kompetens och verktyg för att lära barn att utveckla ett fungerande 

socioemotionell beteenden och medvetenhet om kulturella skillnader (2016, s. 264). Anna-

Liisa Närvänen och Ann-Marie Markström som återkopplas i diskussionen belyser i sin 

studie “Co-Producing Children’s Sociality in Parent–Teacher Conferences” från 2015 att 

både förskolan och hemmet är en arena där barnens sociala förmågor utvecklas. 

Vårdnadshavare och pedagoger har ibland skilda åsikter om på vilket sätt man ska arbeta 

med att utveckla barnens sociala förmågor. Därav kan samverkan genom olika möten mellan 

vårdnadshavare och pedagogerna vara av stor vikt för barnens sociala utveckling (s. 547).  

 

Närvänen och Markström har i sin studie kommit fram till att till exempel föräldramöten är 

en viktig mötesplats för vårdnadshavare och pedagoger att samtala om barns sociala 

förmågor. I dessa möten kan pedagoger och vårdnadshavare diskutera vikten av vilka sociala 

förmågor barnen bör ta till sig och vilka förmågor som är viktiga inom de olika arenorna 

(2015, s. 546-547 & 599). Barnens tidiga relation till sin vårdnadshavare sätter grunden för 

vilka relationer som barnen kan etablera inom förskolans verksamhet vilket pedagogen 

behöver vara medveten om (Osac, 2010, s. 312).  

 

I relationen mellan pedagogen och vårdnadshavare är det viktigt att pedagogen ser 

vårdnadshavaren som specialist på sitt barn. Pedagogen har störst kännedom om barnets 

sociala förmågor inom förskolan men vårdnadshavaren har större kännedom om hur barnet 

fungerar utanför förskolan. Detta innebär att ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och 

pedagogen är en förutsättning för att få en förståelse för barnet som individ och hens sociala 

förmågor (Juul & Jensen, 2012, s. 173). När pedagogen bemöter barnen i förskolan behöver 

hen ha en helhetsbild av hur barnet fungerar i olika sociala sammanhang. Detta kräver att 

pedagogen är medveten om hur barnet fungerar utanför förskolan i olika sociala situationer 

så som till exempel i hemmet (Osac, 2010, s. 313).  Samverkan med vårdnadshavare och 

samtal om barnen ger förutsättningar för att pedagogen ska kunna få en tydlig helhetsbild av 

barnet. Även Öhman lyfter vikten av att pedagogen har förståelse för att till exempel barnens 

demokratiska fostran skiljer sig hemma och i förskolan (2011, s. 88) 

                   

Både vårdnadshavare och pedagoger har enligt Närvänens och Markströms studie samma 

uppfattning om hur pedagogerna bör arbeta i barngruppen för att ge barnen förutsättningar 

att utveckla sina sociala förmågor. Pedagogen ska finnas nära barnen både psykiskt och 
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fysiskt, övervaka leksituationer samt ge barnen rådgivning i interaktionen med sina 

jämnåriga där kommunikationen brister såsom i konflikter (2015, s. 560). Det finns inte 

mycket forskning som visar på samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare gällande 

konflikthantering i förskolan. Men det vi kan se är att relationen mellan pedagoger och 

vårdnadshavaren generellt är viktig för barns utveckling och lärande. Dock behövs mer 

forskning inom ämnet och på vilket sätt samverkan påverkar utvecklingen av barnets sociala 

förmågor samt pedagogens förhållningssätt till samverkan gällande konflikthantering. Sinan 

Kocyigit belyser i sitt resultat av studien Family Involvement in Preschool Education: 

Rationale, Problems and Solutions for the Participants att det generellt behövs ett tydligt 

och gott samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan där det är pedagogens 

ansvar att se till att det finns tid för samarbete. Pedagogen måste ha god kontakt med alla 

vårdnadshavare och möta dem med ett professionellt förhållningssätt gällande alla delar av 

verksamheten (2015, s. 155). Kocyigits forskning diskuteras vidare under rubriken 

”Diskussion”. 

 

Sammanfattningsvis belyser forskningen samarbete som ett avgörande verktyg för barnens 

utveckling. Konflikthantering och hur förskolläraren och vårdnadshavaren samarbetar 

angående det saknas det en hel del forskning om. Då både samarbete med vårdnadshavare 

och konflikthantering ses som bidragande faktorer till barns sociala utveckling är det viktigt 

att samarbetet finns.  
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4. Metod 

För denna studie har vi valt att använda kvalitativ semistrukturerad intervju för att undersöka 

hur pedagogen förhåller sig till konflikthanteringen i förskolan. Intervju som begrepp 

definierar Lantz som en situation där samspel sker mellan minst två personer men där det är 

en ojämlik fördelning i rollerna. Då en person bara svarar på frågorna som den andra ställer 

dem krävs en tydlig kommunikation där deltagandet är frivilligt samt att den kommande 

analysen sker utifrån den kommunikation som situationen bygger på (Lantz, 2013, s. 20 – 

21). För att få fram material att analyser utifrån syftet där vi vill fånga förskollärarens 

förhållningssätt om konflikthantering kommer studien utföras genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare.  

 

Det finns många olika definitioner av kvalitativ semistrukturerad intervju som innebär att 

man följer en struktur utifrån förbestämda kategorier eller teman genom hela intervjun. 

Bryman menar att kvalitativ semistrukturerad intervju är ett begrepp som kan innefatta 

många olika intervjumetoder men att det i princip handlar om att intervjun är uppbyggd i 

olika teman där det finns utrymme för följdfrågor. Dessa teman och frågor utifrån dem 

används som utgångspunkt men ger även en möjlighet att ställa följdfrågor där det behövs 

för att få den intervjuade att berätta vidare (2011, s. 206). Bell benämner istället kvalitativ 

semistrukturerad intervju som fokuserad intervjumetod vilket även enligt honom innebär att 

man utgår från teman i sin intervju. Han menar på att om man har förberett tydliga frågor så 

underlättar det den efterföljande analysen. Frågorna som i förhand är förberedda ska även 

kunna öppna till följdfrågor och vidare samtal under intervjuns gång (Bell, 2006, s. 160-

161).  

 

Under den kvalitativa semistrukturerade intervjun använder Bryman sig av en strategi vilket 

innebär att han upprepar det intervjupersonen nämnt i tidigare svar för att ställa en slags 

sonderingsfråga. Sonderingsfrågorna blir då ett hjälpmedel för att komma tillbaka till 

huvudsyftet om ett svar kommer på sidovägar (2011, s. 207).  Kvalitativa samtalsintervjuer 

är en annan benämning som R.P Bjørndal och Esaiasson m.fl. valt för att benämna metoden 

(2010, s. 93; 2012, s. 229). Vi har valt att använda oss av kvalitativ semistrukturerad intervju 

som begrepp för denna studie. Med kvalitativ semistrukturerad intervju kan man fånga 

människors olika inställningar och värderingar gällande de område man vill undersöka. 

Utifrån det värderingar som de intervjuade lyfter fram kan man skapa nya begrepp och 
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strukturer. Intervjuaren kan då få en djupare förståelse för människors olika tankesätt. Det 

krävs att man skapar en bra atmosfär där den som intervjuar visar respekt och ett 

engagemang för den intervjuade. Miljön och klimatet bör vara lugnt och stillsamt för att 

skapa trygghet i situationen för personen som är med i undersökningen (R.P Bjørndal, 2012, 

s.93-94). 

 

Syftet med studien är att synliggöra pedagogens förhållningssätt till konflikthanteringen i 

förskolan. Med kvalitativ semistrukturerad intervju kan man fånga människors olika 

inställningar och värderingar gällande det område man vill undersöka. Utifrån de värderingar 

som de intervjuade lyfter fram kan man skapa nya begrepp och strukturer. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 229). Metoden ger en tydligare bild av 

pedagogernas förhållningssätt än vid enbart en observation. Genom det samtal som uppstår 

när man har förberedda frågor kan intervjuaren utifrån berättelserna om det upplevelser och 

värderingar som den intervjuade har få syn på hens perspektiv gällande ämnet (R.P Bjørndal, 

2012, s. 90).  

 

Validiteten det vill säga måttet på hur väl metoden mäter det som studien ska undersökas 

(Bell, 2006, s, 116-117) blir trovärdig i och med valet av kvalitativ semistrukturerad intervju 

då pedagogerna ges möjlighet att själva berätta om sina tankar inom ämnet. Med intervjuerna 

vill vi ta del av förskollärarnas egna berättelser gällande hur de förhåller sig till 

konflikthantering i förskolan. I samtalet mellan parterna under denna typ av intervjuform 

använder sig intervjuaren av öppna frågor det vill säga frågor utan givna svarsalternativ för 

att skapa förutsättningar för berättande. Tanken med denna form av intervju är inte att 

personen i fråga ska vara i centrum utan istället det förhållningssätt som hen uttrycker genom 

det som berättas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 229). 

 

Metoden skapar möjligheter för studien att innefatta verkliga berättelser från praktiken. En 

personlig intervju där man möter människorna öga mot öga skapar möjlighet för intervjuaren 

att kontrollera vem det är som besvarar frågorna samt utveckla och leda berättelserna med 

följdfrågor. Men det kan även skapa en situation där intervjuaren påverkar svaren medvetet 

eller omedvetet genom ledande frågor menar Esaiasson m.fl. (2012, s. 235). 
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4.1 Presentation av informanter 

I studien har fem förskollärare intervjuats var för sig. Valet av antal utgår från Trost 

rekommendation om att det är bättre med ett fåtal välarbetade intervjuer än flera innehållslösa 

när man ska göra en studie med kvalitativa intervjuer som metod vilket han använder som 

benämning på kvalitativ semistrukturerad intervju (Trost, 2010, s.143-144). De fem 

förskollärarna är slumpmässigt utvalda utifrån ett urval av privata och kommunala förskolor 

som tillfrågats om de önskar delta i studien. Kravet för de medverkande är att de är pedagoger 

som är verksamma inom förskolan just nu och att de är utbildade förskollärare.  Alla 

förskollärare är anonyma i studien och kommer därför presenteras med siffror mellan 1 och 

5.  

 

Förskollärare 1 har varit verksam inom förskolan både i Stockholm och i Uppsala under flera 

år. Hen jobbar nu inom den privata sektorn och har tidigare varit med och startat upp två 

privata förskolor samt har arbetet på en kommunal förskola. På den privata förskolan hen nu 

arbetar på har hen varit anställd sen i augusti 2015 och försöker där starta upp ett nytt 

fungerande arbetslag. Förskollärare 2 arbetar på en kommunal förskola och har jobbat på fem 

olika kommunala förskolor sedan 17 år tillbaka då hen började arbeta. Förskollärare 3 jobbar 

på en kommunal förskola i Uppsala och har jobbat kommunalt sedan hen började arbeta för 

ungefär 40 år sedan. Hen har precis bytt block tillfälligt inom den förskola hen jobbar och har 

tidigare jobbat på två andra förskolor inom samma område. Förskollärare 4 har jobbar på en 

och samma kommunala förskolor sedan hen började arbeta för 11 år sedan. Förskollärare 5 

har arbetat inom förskolan sedan 7 år tillbaka och har arbetat på fyra kommunala förskolor. 

4.2 Genomförande 

Innan genomförandet av intervjuerna diskuterades frågorna noga för att kontrollera om det 

skulle bidra till att få svar på syftet med studien och frågeställningarna. Genom att förbereda 

sig väl innan en intervju och genom att den som intervjuar är medvetna om att det finns en 

risk att förutfattade meningar kan påverka svaren minimeras denna risk genom medvetenhet 

och förberedelse menar R.P Bjørndal (2012, s. 91). Som intervjuare har man ansvar för att 

samtalet fortlöper och därför är ett aktivt lyssnande en förutsättning för att samtalet ska 

fortgå.  

 



 

20 

  

Vid första tillfället för intervjun medverkade vi båda två, en av oss som sekreterare och den 

andra som intervjuare. En intervju är en interaktion där ett samspel sker mellan två parter 

utan denna interaktion blir det ingen intervju (Kvale & Brinkman, 2014, s. 233). För att 

interaktionen och samtalet skulle bli givande anser vi att den som intervjuar skulle ha 

möjlighet att vara en aktiv lyssnare. Detta medförde att en fick koncentrera sig på att 

anteckna och en ställa frågor under den första intervjun. De övriga fyra intervjuerna delades 

upp och vi litade då på tekniken och spelade in intervjuerna för att kunna fokusera på de svar 

förskollärarna gav. 

 

Intervjuerna hölls ute på förskolorna som förskollärarna är verksamma på. Vi valde ett 

enskilt rum och vi valde att både anteckna i den mån det var möjligt och spela in under tiden 

intervjun pågick. Inspelningen ger förutsättningar för den som intervjuar att vara mer 

delaktig och aktivt lyssnande för att då kunna ställa rätt följdfrågor till skillnad från när bara 

anteckningar tas (R.P Bjørndal, 2012, s. 98). Varje intervju började med uppvärmningsfrågor 

vilket R.P Bjørndal benämner de första frågorna som innebär personliga bakgrundsfrågor 

för att skapa trygghet för förskolläraren då de är lätta att svara på (2012, s. 97). 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Forskning tar samhället framåt men det krävs att det finns ett tydligt syfte för 

undersökningen kopplad till hur detta utvecklar samhället eller individen (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 99). Det finns tydliga principer som innefattar regler för hur man ska 

förhålla sig etiskt till all den forskning som görs. Dessa fyra principer innefattas av 

informationskravet, det vill säga att syftet för undersökningen måste tydligt framkomma för 

de deltagande. Vart och hur forskningen kommer publiceras ska även framkomma. I detta 

fall valdes en privat förskola och fyra kommunala förskolor som alla genom förskolechefen 

fått ta del av studiens syfte, vart den kommer publiceras samt att alla medverkande kommer 

vara anonyma i sammanställningen av materialet.  

 

Den andra principen är samtyckeskravet vilken innebär att deltagandet är frivilligt och de 

deltagande får när som helst avbryta sin medverkan. En förskriven blankett med syfte, etiska 

förhållningssätt samt samtycke (se bilaga 2) har vid varje intervjutillfälle delats ut till det 

medverkande som fått skriva under. Vi varje tillfälle har de deltagande tillfrågats om de 

samtycker till att vi spelar in intervjun.  Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilken 
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innebär att de medverkande i studiens personuppgifter inte ska vidarebefordras till någon 

utomstående och ska behandlas med största möjliga försiktighet. Ingen obehörig ska kunna 

identifiera de medverkande i undersökningen eller kunna få tag på personuppgifterna. Den 

sista principen nyttjandekravet innebär att de uppgifter om de enskilda individerna som 

forskningen innefattar får användas för forskningsändamålet. Uppgifter får inte lånas ut eller 

användas för till exempel kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2010 s.7-14). 

 

Det finns även etiska riktlinjer gällande själva intervjun som metod för forskningsstudier. I 

intervjusituationer kan den intervjuade bli stressad beroende på hur frågorna ställs vilket kan 

påverka svaren. Man behöver även överväga utifrån studiens syfte om den intervjuade ska 

få möjlighet att påverka hur svaren tolkas. Att tydligt visa på samtyckeskravet och meddela 

den intervjuade om att hens personuppgifter kommer hanteras under största möjliga 

konfidentialitet är viktigt inför intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 99). 

4.4 Bearbetning av empiriskt material 

Intervjuerna som spelats in och antecknats har gåtts igenom, transkriberats och sedan 

diskuterats för att kunna analyseras. När allt material transkriberats delades det upp utifrån 

det kategorier som vi uppmärksammat i berättelserna och valt att fokusera på inom ämnet. 

De kategorier som vi fick fram i intervjuerna och den tidigare forskningen har använts i 

analysen och utgår från frågeställningarna: 

 Vilket förhållningssätt har arbetslaget enligt pedagogen till konflikthantering i 

förskolan? 

 Hur beskriver pedagogen hens uppfattning av konflikterna som sker i barngruppen? 

 Vilket förhållningssätt har pedagogerna till samarbetet med vårdnadshavare gällande 

konflikthantering i förskolan? 

 

Kategorisering används i bearbetningen som verktyg för kunna bryta ner materialet som 

samlats in och på så sätt kunna få en djupare förståelse för det menar Kvale & Brinkman 

(2014, s. 241).  Under bearbetningen av materialet utgick vi från våra frågeställningar och 

kategoriseringen för att få en så tydlig bild som möjligt av hur pedagogerna förhåller sig till 

konflikthantering inom förskolans verksamhet. Utifrån de kategorier vi kommit fram till 

grundat i berättelserna som förskollärarna har delat med sig av i intervjuerna och 

frågeställningarna analyserades materialet. Resultatet återkopplades sedan i diskussionen till 
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den tidigare forskningen som finns under rubriken ”Tidigare forskning och teoretiska 

utgångpunkter”. I och med kategoriseringen skapas meningskoncentrering vilket innebär att 

man tar ut teman i det pedagogerna har berättat för att koncentrera resultatet (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 246).   

 

Genom sammanställning och omformulering vilket sker genom den tolkning som görs av de 

intervjuades svar skapas en förståelse för hur de tänker om ämnet konflikthantering utifrån 

de olika kategorierna. Lantz ifrågasätter kategorisering av insamlad data, då intervjusvaren 

i och med detta fördjupas och delas upp i olika kategorier istället för att ses utifrån svarens 

helhet (2013, s. 157). Detta hade vi i åtanke när bearbetningen av materialet gjordes. 

Kategorisering ger en djupare förståelse av de intervjuades berättelser vilket gjorde att denna 

metod användes för analysen. Utifrån kategorierna har analysen av materialet formats och 

resultat av studien redovisas i kapitel 5 tillsammans med analysen. Resultatet diskuteras med 

koppling till den tidigare forskningen under rubriken “Diskussion”. 
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5. Resultat och analys 

I följande del kommer vi presentera och analysera resultatet av de semistrukturerade 

intervjuerna. Vi vill återigen presentera syftet med studien som är att synliggöra pedagogens 

förhållningssätt när det gäller konflikthantering i förskolan. De frågeställningar vi önskar 

besvara med denna är: Vilket förhållningssätt har arbetslaget enligt pedagogen till 

konflikthantering i förskolan?  Hur beskriver pedagogen hens uppfattning av konflikterna 

som sker i barngruppen? Vilket förhållningssätt har pedagogerna till samarbetet med 

vårdnadshavarna gällande konflikthantering i förskolan? 

5.1 Arbetslaget 

Resultaten från intervjuerna visar på att det sker många konflikter i förskolan och att 

situationen och barngruppens individer påverkar vilka konflikter det är som uppkommer. Att 

arbetslaget är en viktig resurs i arbetet med konflikthantering belyser förskollärarna. De fem 

medverkande förskollärare i studien berättar att de i arbetslaget har både outtalade och 

uttalade strategier för hur de ska möta barnens konflikter. Hur pedagogernas förhållningssätt 

ter sig till de olika konflikterna är oftast situationsbundet och det gäller enligt dem alla i 

arbetslagen. Som pedagog bemöter man varje konfliktsituation olika beroende på vilka barn 

det gäller samt om konflikten är verbal eller fysisk. Barnens ålder har även betydelse för hur 

pedagogerna förhåller sig till situationen. Förskollärare 5 säger: 

  

Om dom slåss så tar vi självklart isär barnen och försöker reda ut varför och oftast har 

man sett eftersom man är närvarande så mycket det går då ser man ju också när det 

börjar stegra och de börjar bli osams, man kan ju gå in redan där och bromsa konflikten 

men ibland hinner man inte. 

 

Förskolläraren menar i citatet att arbetslagets förhållningssätt till de konflikter som 

uppkommer påverkas av situationen och vilken typ av konflikt det är som sker mellan 

barnen. Hur de ska hjälpa till och stötta barnen i hanteringen kan inte alltid till fullo vara 

förutbestämt eftersom de inte kan förutse hur konflikten kommer urarta sig. Arbetslagen har 

olika strategier för hur de ska göra beroende på om konflikten är verbal eller fysisk. Att 

barnen måste säras på om konflikten blir fysisk är uppenbar påpekar alla de intervjuade. 

Förskollärare 3 och 5 belyser att vid fysiska konflikter behöver den vuxna kliva in och bryta 

direkt och sedan låta barnen lugna ner sig innan de samtalar om vad som hänt. Vid mer 
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verbala konflikter handlar det om att ge barnen andra ord och samtala om hur de ska prata 

med varandra menar förskollärare 1 och 5.  

Förskollärare 5 säger: 

Vi tittar vad är det för konflikt. Är det bara ord? Påminner barnen, använder vi sådana 

ord? Ge dom verktyg som nya, andra ord. Man får ju bli arg, sur och ledsen. Men man 

får inte säga att någon annan är dum, ful eller knäpp. Det är dom orden vi måste lära oss 

att ersätta. 

 

Förskollärarna berättar att deras förhållningssätt till konflikthanteringen i förskolan påverkas 

av vilken konfliktsituation det är som uppkommer. Pedagogerna behöver vara lyhörda och 

medvetna om vilka individer som finns i barngruppen för att kunna läsa av situationer på rätt 

sätt och utifrån det som sker tillsammans med barnen hantera konflikterna menar 

förskollärarna i studien. Förskollärare 1 säger:    

Mellan 4-5 åringarna är det lite mer verbala konflikter. Dom kan säga många taskiga 

saker till varandra och dom kan retas ganska mycket. Dom har inte alltid filtret och kan 

säga vilken ful tröja du har och någon som blir ledsen. 

 

Med citatet menar förskolläraren att i de situationer som barnens konflikter är verbala och 

barnen kränker varandra är det andra verktyg som pedagogen behöver erbjuda barnen för att 

hantera konflikten än i det fysiska. I dessa situationer går inte pedagogen in och tar isär 

barnen utan fokuserar i stället på att medla mellan barnen och ge dem andra ord för att 

samtala med varandra. I dessa situationer handlar det mer om att barnen retar varandra än att 

det är oeniga om något. Fokusen blir från pedagogens håll på det som barnen säger till 

varandra istället för det som medförde att barnen började kränka varandra, vill säga själva 

konflikten blir inte fokusen.  

 

I intervjuerna framkommer att de flesta arbetslagen inte har speciella forum eller 

reflektionstider för att diskutera tillsammans hur de ska arbeta med konflikter med 

barngruppen. Samtalen om hur konflikter bör hanteras sker istället i det vardagliga samtalen 

ute i verksamheten och när någon i arbetslaget behöver reflektera över en specifik situation. 

Det finns invanda rutiner som nya pedagoger anpassar sig eftersom i arbetslaget så som att 

samtal vid samlingen med barnen eller att man arbetar med kompissolen någon gång per 

termin. Kompissolen används sedan som reflektionsmaterial tillsammans med barnen när en 

konfliktsituation uppstår. Det är ovanligt att pedagogerna kontinuerligt diskuterar hur de 

utifrån den barngrupp arbetslaget har just nu ska arbeta med konflikthantering. Endast en 
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förskollärare i studien pekar på att de har kontinuerliga samtal gällande ämnet. Förskollärare 

5 säger: 

[..] vi ansätter tid för att arbeta med det här konflikthantering för barnen är i ständig 

konflikt både med sig själva , genom att barnet utvecklas och det händer mycket med 

barnen [..] 

 

Hen menar att de i arbetslaget har diskuterat konflikthantering och vikten av ämnet inom 

arbetslaget vilket gjort att de har avsatt tid en gång i veckan där de samtalar om hur de ska 

arbeta för att komma framåt. För att de inom arbetslaget ska kunna se hur arbetet utvecklas 

och hur de ska kunna arbeta visare med konflikthantering behöver pedagogerna tid för att 

reflektera med varandra. Inom arbetslaget bör man samtala om ämnet tillsammans för att få 

idéer av varandra och stötta varandra i arbetet framgår i studien. Hur mycket utrymme ämnet 

får är olika beroende på hur pedagogerna ser på hanteringen av konflikter. Att alla pedagoger 

i arbetslaget samverkar och samtalar om hur de anser att man behandlar andra vuxna är också 

viktig för arbetet gällande barnens konflikthantering anser förskollärare 5. Intervjuerna visar 

att dialogen och relationerna mellan pedagogerna i arbetslaget påverkar arbetet.  

 

Förskollärare 3 belyser vikten av att man som pedagog behandlar andra pedagoger som man 

själv vill bli behandlad. Pedagogerna måste samtala i arbetslaget om vilka attityder de har 

mot varandra då barnen tar efter deras sätt att bemöta andra. Förskollärarna pekar på att man 

lär av varandra beroende på den situationen som uppkommer. Konflikthanteringen kan bli 

en situation för lärande om pedagogerna är med och stöttar barnen, belyser barnens 

perspektiv samt sätter ord på deras känslor. Förskollärare 3 säger:  

Konflikthantering är svårt, det gäller att man är öppen och pratar om det i arbetslaget 

och stöttar varandra. 

 

Förskollärare 3 menar att arbetslaget har en viktig roll för den enskilda förskollärarens arbete 

med konflikthantering. Pedagogerna behöver stöttning och en gemensam syn på vilket 

förhållningssätt de ska ha i mötet med barnen när de hamnar i konflikter. För att kunna stötta 

barnen i sina sociala relationer krävs en medvetenhet och dialog mellan pedagogerna när det 

gäller konflikter och hur de ska hantera dessa utifrån den barngrupp de har just nu. 

 

Alla fem förskollärarna som medverkat i studien belyser i sina berättelser att konflikterna 

oftast handlar om att barnen vill ha samma saker och att ju äldre barnen blir desto mer verbala 

blir konflikterna. Förskollärare 1 och 5 belyser även att när barnen blir mer verbala börjar 
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de reta varandra mer och säger elaka kommentarer till varandra istället för att vara mer 

fysiska som de mindre barnen kan vara. Även Förskollärare 3 pekar på att de äldre barnen 

är mer verbala men hen menar att de då även blir mer fysiska i sina konflikter och att de slåss 

mer. Förskollärare 3 säger: 

[..]Men vi pratade mycket om det och hur känns det när någon slår, försöka gå in i och 

skapa en känsla. 

 

Vilka individer som finns i barngruppen påverkar på vilket sätt pedagogerna arbetar med 

konflikthantering enligt förskollärarna i intervjuerna. Arbetet skiljer sig beroende på vilken 

barngrupp det är som förskolläraren har. I varje barngrupp måste pedagogen möta de behov 

barnen har samt se vilken bakgrund barnen kommer ifrån och hur det påverkar vilka 

konflikter som uppkommer. Förskollärare 5 talar om att planering och diskussion inom 

arbetslaget är viktigt för att kunna arbeta med konflikthantering. Förskollärare 5 säger:  

Man försöker få lite, hur är barnet, var kommer barnet ifrån, vad har dem för hem? Hur 

gammalt är barnet, vad har vi för barn i gruppen, hur kan barnet tas emot? Det är 

mycket planering. 

 

Med citatet menar förskolläraren att hur barngruppen ser ut och hur den är sammansatt 

påverkar på vilket sätt arbetslaget ska arbeta. Planeringen skapar ett samförstånd för 

pedagogerna hur de ska arbeta utifrån de förutsättningar de har. Att pedagogerna inom 

arbetslaget skapar strategier som innebär att hela tiden vara närvarande som pedagoger i 

barngruppen skapar förutsättningar för att kunna stötta barnen i konfliktsituationer.  En 

outtalad strategi som förskollärarna beskriver i studien är att alla inom arbetslaget går in i 

konflikter som uppstår mellan barnen för att medla och stötta barnen i hanteringen. 

Resultatet visar dock att det skiljer sig i hur mycket och på vilket sätt förskollärarna och 

arbetslagen hanterar konflikterna beroende på situationen men även på förskollärarens 

förhållningssätt. 

 

Definitionen av vad en konflikt är skiljer sig inte speciellt i de berättelser som vi mött i 

intervjuerna, det handlar om att barnen på ett eller annat sätt är oeniga om något. Däremot 

är det bara en förskollärare som beskriver konflikter som något som kan vara positivt. 

Förskollärare 1 menar på att en konflikt kan vara både negativ och positiv då en konflikt 

innebär att man har olika tankar om något vilket kan visa på olika perspektiv och synsätt för 

barnen. Förskollärare 1 säger: 
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Konflikter handlar oftast om olika åsikter om saker. Man inte riktigt möts. Det kan ju 

vara både positivt och negativt. En konflikt kan ju bero helt på hur utgången blir. 

 

Att konflikthantering är ett sätt för pedagogerna att belysa olika perspektiv för barnen och 

där barnen själva får chansen att uttrycka sina känslor med ord framkommer tydligt i 

intervjuerna. Konflikthantering skapar en möjlighet för barnen där de kan utveckla både sina 

sociala färdigheter men även förståelsen för sina egna känslor och handlingar. Förskollärare 

4 säger:   

Att barnen verkligen känner sig sedda tycker jag. Att man inte bara ignorerat konflikten 

och bara säger ni löser det där själva. Utan man verkligen har låtit dom berättat sin 

version. 

 

Förskollärarnas förhållningssätt som framkommer i intervjuerna till varför de ska hantera 

konflikterna mellan barnen i förskolan är för att barnen ska se andras perspektiv och utveckla 

sina sociala förmågor. Förskollärare 1 och 5 ser konflikthantering som ett verktyg för att 

utveckla barnens sociala förmågor och empati genom att de får syn på andra barns perspektiv 

och blir medvetna om att de ser olika på saker.  

 

Förskollärare 3 och 4 belyser vikten av att lyssna på alla parter och låta alla bli sedda i en 

konflikt utan att döma något av barnen. Förskollärare 2 ser konflikter som ett tillfälle att 

berätta för barnen hur andra känner i situationen. Här visar resultatet på olikheter för hur 

pedagogen förhåller sig i situationerna beroende på bland annat hur viktigt de anser att 

konflikthanteringen är för barns sociala utveckling och lärande. Att det är utvecklande att 

hamna i en konflikt och att det kan skapa en situation för lärande som behövs samtalas om i 

arbetslagen är också beroende på hur förskolläraren ser på arbetet.  Förskollärare 3 belyser 

vikten av att berätta för barnen hur de andra känner sig i olika konflikthanteringssituationer 

medan de övriga fyra förskollärarna belyser vikten av barnens berättelser och att det är de 

själva som ska sätta ord på sina känslor och beskriva varför de gjorde som de gjorde. 

Förskollärare 3 säger:  

Men vi pratade mycket om det och hur känns [..] försöka gå in i och skapa en känsla. 

Barnen är faktiskt fortfarande små även i 5 års ålder. Men försöka skapa en känsla och 

inte döma.  

 

Konflikthantering mellan barnen kräver en medvetenhet om barnen hos pedagogen om hur 

konflikten uppkommit samt på vilket sätt barnen kan uttrycka sig i olika situationer. 

Förskollärarnas förhållningssätt till hur konflikthantering ska användas visar på att det krävs 
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en medvetenhet från arbetslagets sida för att bemöta konflikterna i förskolan. Att 

konflikterna kan vara en resurs i barnens utveckling och lärande visar studien. Det skiljer sig 

dock i på vilket sätt förskolläraren ser det som en resurs och hur stor del av barnens 

utveckling som konflikthantering har beroende på förskollärarens inställning till ämnet. Alla 

förskollärare i studien visar på att konflikter behöver få en lösning där barnen visar eller 

säger förlåt på ett eller annat sätt. Alla parter i konflikten ska få uttrycka hur de känner samt 

berätta varför de agerade som de gjorde men i slutändan handlar det om att komma fram till 

en lösning. I förskolan handlar det till stor del om konfliktlösning men att pedagogen och 

barnen tillsammans på vägen mot lösningen hanterar situationen genom att få alla barnen att 

känna sig sedda samt bejaka deras känslor. I studien berättar förskollärarna att detta är en 

gemensam syn som de uppfattar att arbetslaget har på hur konflikterna ska hanteras. 

 

Förskollärare 3 och 5 berättar att det är viktigt att använda arbetslaget som en resurs och att 

man har en öppen diskussion om vad som sker i barngruppen man har just nu och hur de ska 

arbeta fram en gemensam syn för hanteringen av konflikter. Resultatet av studien visar att 

alla förskollärare arbetar utifrån olika strategier tillsammans med barnen men att de oftast 

handlar om att barnen ska visa varandra när de känner sig kränkta på något sätt. I alla 

intervjuer förklarar förskollärarna hur barnen fått verktyg som att visa stopp genom att hålla 

upp handen när någon gör fel. Detta är inget som har diskuterats fram i arbetslaget utan det 

är en del av arbetet inom förskolan som de nya pedagogerna som kommer in anpassar sig 

efter. Förskollärare 1 säger: 

Varje barn är olika och därför måste man skräddarsy varje verktyg till varje barn. Varje 

barn kan inte hantera en hammare eller en skruvmejsel så därför får man skräddarsy 

verktygslådan. 

 

Förskolläraren menar att man som pedagog måste ge barnen verktyg för att hantera 

konflikter men att det måste vara skräddarsydda verktyg för alla olika individer i 

barngruppen. Alla barngrupper ser olika ut och de konflikter som uppkommer i förskolan 

påverkas av vilka individer som barngruppen består av. Detta påverkar hur förskolläraren 

arbetar med konflikthantering och vilka verktyg hen ger barnen för att själva lösa konflikter. 

Generellt pekar resultatet av intervjuerna dock på att barnen i förskolan lär sig att använda 

stopp och handen som ett verktyg för att inte situationen ska leda vidare till en konflikt. 

Effekten av detta och hur det fungerar är inget som diskuteras i arbetslaget utan det är ett 

verktyg som alla barnen ska ta till sig. 
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Förskollärare 1, 3 och 5 belyser vikten av att man måste vara närvarande som pedagog och 

kunna se situationer som kan uppstå innan de händer och kunna bryta innan konflikterna 

börjar. Förskolläraren ska inte sätta barnen i situationer där det lätt kan uppstå konflikter 

utan istället förebygga dem genom att bryta innan konflikten uppkommer. Förskollärare 2 

och 4 nämner inget om förskollärarens ansvar för att förebygga konflikter genom att vara 

närvarande utan de belyser istället samtalet som viktigt när en konflikt sker i situationen. I 

analysen framgår det att förskolläraren förhåller sig olika till hur och varför konflikter 

uppstår beroende på hur de ser på konflikthantering. Förskollärare 5 säger: 

Även om barnet är 6 år och ska börja skolan så händer det massor i barnet. Så 

konflikthantering pågår hela tiden och det är jätteviktigt att man avsätter tid och det gör 

vi en gång i veckan. Händer det något så är vi ju alltid med. 

 

Konflikthantering är något som arbetslagen diskuterar och utvecklar strategier för 

tillsammans, alla förskollärare berättar dock om att de är mer eller mindre medvetna om de 

strategier som finns och varför det har uppkommit. Hur mycket tid arbetslaget lägger ned på 

att samtal om och arbeta kring konflikthantering skiljer sig även beroende på vilken 

inställning pedagogerna har gällande konflikthantering som verktyg för barns sociala 

utveckling. Förskollärare 1 och 5 belyser att arbetet med konflikter är så pass viktigt för 

barnens sociala utveckling och en förutsättning för att barnen ska klara av skolan där de 

möter ännu större barngrupper som de ska anpassa sig efter. Arbetslaget måste därför enligt 

förskollärare 5 ha en samsyn angående hur de hanterar konflikter för att det lägger grunden 

för barns framtida lärande menar hen. 

5.2 Barngruppen 

På de olika förskolorna där förskollärarna i studien är verksamma finns det olika verktyg 

som de använder tillsammans med barnen för att förebygga konfliktsituationer. Fyra av de 

fem intervjuade förskollärarna berättar om sitt arbete med kompissolen där barnen får berätta 

om hur de ska vara emot varandra. Genom att barnen själva får reflektera över hur man är 

en bra kompis och hur de själva vill bli behandlade förebyggs konflikter.  

Förskollärare 1 säger:   

Vi har kompishänder där barnen har fått rita av sina händer i anslutning till kompissolen 

där barnen berättat någonting om kompisen. Så får barnen berätta någonting bra med 

den kompisen så det alltid blir positiv förstärkning. 

 



 

30 

  

Att barnen får uttrycka sig om hur man ska vara mot andra och hur de själva vill bli 

behandlade genom att tillsammans skapa olika kompismaterial tillsammans är en del av 

arbetet med konflikthantering menar förskollärare 1. Barnen får då själva möjligheten att 

tänka hur de vill bli bemöta av andra samt sätta ord på det för att i konflikt situationer kunna 

påminnas av det egenskapade materialet. 

 

 Förskollärare 2 talar istället om ett liknande verktyg med tummen upp och tummen ner som 

innebär att pedagogen och barnen både talar om hur barngruppen ska vara och inte ska vara 

emot varandra. Att konflikthantering är något som innefattas i den vardagliga verksamheten 

belyser alla förskollärare. Förskollärare 2 säger:    

[..] utifrån det jobbar vi med det och så försöker vi att vid en konflikt påminna om att, 

kommer ni ihåg vad vi pratade om förut om att det där var ju tummen ner, ska vi göra 

så mot varandra? hur skulle du känna om någon gjorde så mot dig?[..]. 

 

Med citatet framkommer att konflikthanteringen är något som pågår ständigt i förskolan 

genom det förebyggande arbetet. Att konflikter uppkommer ofta inom förskolan syns tydligt 

och att de därför behöver hanteras både i situationen som uppkommer men även i vardagliga 

situationer genom samtal. I studien framkommer det att konflikter sker hela tiden och i alla 

möjliga situationer. Förskollärare 3 belyser att konflikter sker både ute och inne och kan bero 

på att barnen vill ha samma sak men även att vissa barn är i behov av att avreagera sig fysiskt 

och slåss. Materialet som erbjuds och barnens sinnesstämning påverkar uppkomsten av 

konflikter och hur de hanteras. Förskollärare 1 och 5 berättar om situationen och miljön i sig 

som påverkande till att konflikter uppkommer, de berättar att i trånga utrymmen där många 

barn befinner sig samtidigt ger upphov till konflikter. Det handlar om att planera miljön och 

lärmiljöerna på ett sätt som skapar så få konflikter som möjligt. Vilka lokaler och hur de 

utformas har även det inverkan på hur barnen hanterar sina konflikter. Förskollärarna är 

överens om att de flesta konflikterna handlar om att barnen vill ha samma saker och att det 

finns objekt som barnen värdesätter mer än andra.  

Förskollärare 2 säger:  

Helst ska det vara millimeter rättvisa med klocka.  

 

I citatet menar förskolläraren att det är svårt för barnen att hålla sig sams och kompromissa 

utan rätt verktyg. Förskolans miljö skapar tillfällen för barnen att lära sig dela med sig och 

tänka på andra genom att allt material inte finns i den mängden det finns barn. Barnens 

kulturer och lekar skapar konflikter när barnen själva i gruppen visar på att ett specifikt 
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material har ett större värde än något annat. Här belyser förskollärare 3 att det inte bara är 

barnen som påverkar att konflikter uppstår utan även de stora barngrupperna i sig. Hur 

organisationen runtomkring fungerar och att många barn ska samsas om samma ytor är saker 

som påverkar uppkomsten av konflikter. Små utrymmen och smala korridorer där barnen 

inte får plats och måste trängas ger upphov för konflikter. Förskollärare 5 säger:  

Om man tänker lite på lärmiljön så uppstår det gärna konflikter i en korridor när det blir 

lite spring och barnen möts, någon sträcker ut handen för det är kul så krockar dom. 

 

I intervjuerna framkommer det att konflikter och konflikthantering ses oftast som något 

negativt som ska förebyggas i så stor mån som möjligt. Pedagogerna behöver vara 

närvarande i alla situationer och förutse vilka konflikter som kan uppstå för att förebygga 

dem menar förskollärarna. Förskollärare 1 och 5 berättar att pedagogen behöver syna 

verksamheten och förutse konflikterna som barnen kan hamna i för att kunna undvika dem. 

Samtidigt är det viktigt för barnen med konflikthantering för deras sociala utveckling. Inom 

förskolan handlar det mycket om att förebygga konflikter genom samtal som innefattar 

empati och hur man ska behandla andra, dessa samtal har pedagogerna på ett eller annat sätt 

dagligen med barnen. Samtal om hur man ska behandla andra och hur man är en bra kompis 

diskuteras med barnen vid samlingen eller i konflikterna när de uppstår. Förskollärare 5 

beskriver det som att samtalen om konflikter sker hela tiden då det i nästan alla situationer 

uppstår någon oenighet det vill säga konflikt.  

 

Oenigheterna uppkommer i lekar som avbryts av andra barn, när flera vill ha samma sak 

eller när barnen spelar spel bland annat. Att barngruppens sammansättning påverkar hur 

många konflikter det är som uppkommer samt hur pass fysiska konflikter är framkommer i 

alla intervjuer. Detta beror enligt förskollärarna på barnens tidigare erfarenheter och vilka 

relationer barnen har utanför förskolan. Barn i behov av särskilt stöd kan behöva speciell 

stöttning i arbetet med konflikthantering framkommer i studien. Samtliga förskollärare talar 

om att det förebyggande arbetet handlar om att samtala med barnen, skapa kompissolar eller 

liknade och att ge barnen verktyget att säga stopp när någon gör fel.  Förskollärarens roll är 

att stötta barnen när de hamnar i konflikter och samtala med barnen om vad som hänt och 

varför det blev som det blev. Barnen har inte verktygen och kompetensen att lösa 

konflikterna på egen hand. Fokusen som förskollärarna berättar om att de har är att 

konflikterna ska lösas på ett eller annat sätt. Barnen ska säga eller göra förlåt och bli vänner 

igen. Förskollärare 4 säger:  
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[..]båda parterna berättar vad som hänt och sen försöker vi tillsammans hitta en lösning 

så att det känns bra för den som blivit drabbad. Och den får tala om att den kanske vill 

ha en kram, ibland räcker det ju inte bara att säga förlåt [..]. 

 

Det framkommer i intervjuerna att pedagogerna anser att barnen behöver ha kunskaper om 

hur det sätter ord på sina känslor samt hur de ska förklara varför de gör som de gör i olika 

situationer. Detta för att sedan kunna hantera en konflikt utifrån det sätt pedagogen förväntar 

sig i bemötandet. Det tolkar vi som att det krävs att barnens kognitiva förmågor är utvecklade 

för att de ska kunna samtala om hur och varför konflikter uppkommer utifrån vad pedagogen 

förväntar sig av barnen i hanteringen.  

 

Förskollärare 4 berättar om att de involverar barnen i hur man ska hantera konflikter genom 

att pedagogerna dramatiserar eller talar om olika dilemman där barnen får komma på egna 

lösningar men inget svar är rätt eller fel. Även i dessa fall visar förskolläraren på att 

konflikter måste få en lösning. För att visa det mer konkret berättar hen om hur de använder 

sig av ett papper som de knugglar ihop. Detta gör dem för att visa hur man kan kännas inuti 

kroppen när någon har varit elak. När man vecklar ut pappret igen så är det inte perfekt. 

Förskollärare 4 säger:   

[..]papperet är knuggligt fortfarande och det är så man känner sig inuti kanske när 

någon har sagt något elakt eller slagit någon[..].  

 

Pedagogerna använder olika strategier för att visa barnen på olika sätt hur människor 

påverkas av att bli behandlade illa menar förskollärare 4. Att arbeta med empati och känslor 

tillsammans med barnen är en strategi som används för att stötta barnen om det uppstår 

konflikter. Ingen av förskollärarna berättar om att man kan förhålla sig till en konflikt utan 

att lösa den och istället komma överens om att man inte är överens. Förskollärare 1 säger: 

Vi lägger grunden för vad slags samhälle vi vill ha för vi skapar det 0 till 6 år. Vi har en 

stor uppgift. Det barnen lär sig till dem är sex år sitter resten av livet positivt eller 

negativt. Är det positivt så är det en fördel men är det negativt så går det att ändra på. 

Trasiga barn blir inte hela vuxna av sig själva. 

Det viktigaste i konflikthanteringen mellan barnen är att de ska kunna visa varandra när det 

blir fel och att allas perspektiv ska lyftas framkommer i intervjuerna. Genom att lyfta barnens 

olika perspektiv och belysa kulturella skillnader visar pedagogerna på ett demokratiskt 

arbetssätt menar de intervjuade. Förskollärare 3 talar om att inget barn ska känna sig trampad 

på efter en konflikt utan det är viktigt för hen att bejaka varje barns känslor och försöka få 

dem att uttrycka känslorna med ord. 



 

33 

  

 

Barngruppens sammansättning och organisationen runtomkring barnen påverkar hur och 

varför konflikter uppkommer enligt de intervjuade. Förskollärare 3 och 5 belyser miljön som 

en bidragande faktor till varför konflikterna uppkommer mellan barnen. Lärmiljöerna och 

rummens utformning påverkar vilka konflikter som uppkommer och varför. Förskollärare 3 

säger:   

Därför har vi den strategiska utspridningen av oss pedagoger för att de inte ska uppstå 

konflikter. Vi bygger små öar, bygger vi en hem vrå i halva rummet. Blir det då för 

många barn där då uppstår det konflikter automatiskt. Alla vill göra sin sak men då är 

det för litet. 

 

Med citatet menar förskolläraren att de i arbetslaget måste anpassa sitt arbete med konflikter 

utifrån de individer som finns i barngruppen. Alla barn kommer från olika bakgrunder och 

har med sig olika erfarenheter som pedagogerna måste tänka på när de hjälper barnen hantera 

sina konflikter. Då barnen förväntas umgås med de övriga barnen i barngruppen även fast de 

kanske inte vill och de kommer befinna sig inom olika institutioner under hela sin uppväxt 

är det viktigt att ge dem rätt verktyg för att lösa konflikter. De behöver lära sig det sociala 

reglerna och samhällets värderingar under sina första år för att klara av skolgången belyser 

förskollärare 1. Förskollärare 1 pekar även på vikten av barnens sociala utveckling och 

förmågor att anpassa sig till andra individer som viktigare än att lära barnen siffror och 

bokstäver. Hen menar på att utan de sociala färdigheterna vilket innefattar att barnen kan 

umgås med andra som de egentligen kanske inte vill vara med klarar de inte skolgången och 

lärandet i sig blir lidande. Förskollärare 1 säger:   

Mycket handlar om att ge dom verktygen och lära dom hur man kan bete sig på ett 

schyst sätt. Att alla är olika, det är bra att vara olika och att man ska stå för olikheten 

mer än likheten tycker jag för det är det som gör dig unik. Men du måste göra det på ett 

schyst sätt. 

 

Konflikthanteringen blir ett sätt för barnen att bli medvetna om hur andra individer tänker 

och att de kan tänka olika. Vilket barnen måste förhålla sig till om de ska fungera som 

individer i samhället framkommer i intervjuerna som en viktig del av 

konflikthanteringsarbetet.  

5.3 Samverkan med vårdnadshavare 

Att samverkan med vårdnadshavare är viktigt för pedagogerna gällande hela verksamheten 

framkommer tydligt i intervjuerna. Just konflikthantering är något som diskuteras 
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tillsammans med vårdnadshavare främst vid det vardagliga mötet i hallen men även på det 

inplanerade utvecklingssamtalen. Studien visar på att de flesta vårdnadshavarna är nöjda 

med hur förskolan arbetar med konflikthantering enligt förskollärarnas egen uppfattning. 

Förskollärare 3 belyser att vårdnadshavarna är medvetna om det strategier som de använder 

sig av på förskolan och är nöjda med dessa.  

Förskollärare 2 säger:   

Dom har åsikter om hur konflikterna hanteras men våra föräldrar är väldigt nöjda i 

dagsläget hur vi hanterar konflikterna för att dom har förstått vilka strategier vi har och 

varför. 

 

Konflikterna som sker och hur de hanteras tas upp vid tillfällen då något speciellt inträffat 

med vårdnadshavarna som då oftast bemöter detta med en öppenhet och förståelse över 

förskollärarnas arbetssätt menar förskollärare 2. Vårdnadshavarna anpassar sig och litar på 

att pedagogerna oftast är medvetna om hur de ska hantera konflikterna som uppkommer i 

förskolan. Konflikterna tas även allmänt upp i mötet med vårdnadshavare menar 

förskollärare 2 då alla barnen hamnar i en konflikt på ett eller annat sätt under sin tid på 

förskolan. Förskollärare 2 säger:   

[..] vi tar upp det med alla föräldrar för att alla barn kommer någon gång vara 

involverar i en konflikt och då vill vi att dem ska veta hur vi tänker omkring det. 

 

I intervjuerna framkommer att förskollärarna samtalar med vårdnadshavaren om ett barnen 

varit inblandade i konflikter vilket är vanligt i det vardagliga mötet. Däremot är det mindre 

diskussioner om hur konflikterna löstes i det vardagliga mötena mellan pedagogen och 

vårdnadshavaren. Förskollärare 5 belyser dock att det ibland kan vara svårt att nå vissa 

vårdnadshavare som inte kan ta till sig att deras barn skulle ha gjort illa ett annat barn eller 

sagt något dumt.  

Förskollärare 5 säger:   

En del föräldrar vill inte ta åt sig, det spelar ingen roll om barnet bitit det är inte mitt 

barns fel, det finns fortfarande. Vi har svårt att nå alla föräldrar men vi jobbar på det för 

vi tycker att det är så viktigt de ska ha inflytande. 

 

Hen menar med citatet att dessa vårdnadshavare måste de hitta andra strategier för att nå. 

Föräldrafika där vårdnadshavarna får komma och medverka i verksamheten kan vara en 

sådan strategi menar hen. I dessa möten får vårdnadshavarna se vilka konflikter som kan 

uppkomma och pedagogerna får möjlighet att diskutera situationerna med dem. De övriga 

fyra förskollärarna i studien talar inte om några speciella strategier eller mötesplatser för 
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diskussion där just konflikthantering är fokusen utan det är i det dagliga samtalet som detta 

lyfts och enbart när något speciellt har hänt. 

 

Vårdnadshavarnas åsikter om hur konflikterna hanteras inom verksamheten tas emot av 

förskollärarna och de flesta intervjuade anser att det är viktigt att de kan ha en öppen dialog 

om ämnet. Förskollärare 4 belyser däremot det som att vårdnadshavarna ibland lägger sig i 

vilka metoder för konflikthantering som förskolan använder sig av. Förskollärare 4 säger: 

Det är en del, en del tycker att vi sköter det där det är lugnt medan andra kanske har lite 

åsikter hur vi har hanterat vissa konflikter. Att vi kanske använder fel metoder. 

 

Förhållningssättet pedagogerna har i bemötandet kan påverka på vilket sätt vårdnadshavarna 

får möjlighet till inflytande i verksamheten gällande konflikthantering beroende på attityden 

förskolläraren har tolkar vi utifrån intervjuerna. Om förskolläraren tar till sig av det 

vårdnadshavaren har att säga och använder det i verksamheten beror på hur pass mycket hen 

anser att vårdnadshavaren kan gällande hur barngruppen fungerar och vilka konflikter som 

uppkommer. Förskollärare 4 talar istället om vikten av en ständig dialog där pedagogen tar 

till sig vårdnadshavarnas syn och åsikter om arbetet för att utvecklas och samarbeta i 

hanteringen av konflikter.  

 

Förskollärare 1 ser vårdnadshavarna som en resurs i arbetet med konflikthantering, hen talar 

om att de behövs i bland annat kartläggningen av barnens beteenden. Genom att samtala med 

vårdnadshavarna och låta dem berätta om sina barn kan förskolläraren ta del av barnets 

livsvärld, erfarenheter och relationer utanför förskolans verksamhet. På så sätt skapar 

förskolläraren sig en bild av barnet och kan få en förståelse för varför barnet agerar som de 

gör eller säger som de gör i olika situationer menar hen. Förskolläraren 1 säger:  

Första gången tyckte föräldern det var ganska obehagligt men det handlar ju mer om 

hur kan vi hjälpas åt så att vi får bort det här, har ni det hemma? vart sker det här? Det 

är mer som en kartläggning.  

 

Detta arbetssätt skapar en förståelse för pedagogen hur de ska bemöta barnen i 

konfliktsituationerna menar förskolläraren. Att vårdnadshavarna ska samverka med 

förskollärarna och att de ska ha inflytande i förskolans verksamhet är tydligt. På vilket sätt 

och hur pass mycket de ska ha inflytande om skiljer sig beroende på vilken attityd 

förskolläraren i bemötandet med dem vilket framkommer i intervjuerna. Förskollärare 5 talar 

om föräldrafikan som anordnas fler gånger per termin, speciella föräldramöten där de låter 
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vårdnadshavarna diskutera fall och dilemman som innefattar konflikter som kan uppstå i 

förskolan. Förskollärare 4 menar istället att de metoder som vårdnadshavarna ger förslag om 

inte passar för förskolan. Men att konflikthantering är en viktig del av arbetet och att det 

finns rutiner för hur de ska arbeta vid speciellt svåra konflikter. I dessa specifika fall där 

många konflikter uppstår mellan vissa barn behöver vårdnadshavarna vara delaktiga i arbetet 

och diskussioner med både pedagoger och chefer är förskollärarna överens om. Intervjuerna 

visar på ett förhållningssätt från pedagogernas sida där relationen mellan vårdnadshavare 

och pedagoger är ojämn och beroende på individen. Relationen påverkar på vilket sätt 

parterna samtalar om hur arbetet med konflikthantering inom förskolan ska se ut.  
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6. Diskussion  

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

och forskarnas resultat. Syftet med studien, det vill säga hur förskolläraren förhåller sig till 

konflikthantering i förskolan, diskuteras utifrån relationerna mellan pedagogerna i 

arbetslaget, mellan pedagogerna och barnen i barngruppen samt relationen mellan pedagog 

och vårdnadshavare.  

6.1 Arbetslaget 

Inom förskolan möter förskollärarna och barnen många olika individer och skapar därför ett 

flertal relationer med både barn och vuxna. Barnen och pedagogerna ska utifrån den 

organisation som bestäms på politisk nivå om vilka lokaler de har, antal barn i barngruppen 

samt antal pedagoger beroende på ekonomiska bestämmelser förhålla sig till individerna 

inom verksamheten. Studien visar att förskollärarna måste förhålla sig till hur det ska hantera 

konflikter utifrån de ramar som finns bestämda för förskolan. Barngruppens olika individer, 

sammansättningen av barn och lokalen påverkar hur pedagogerna förhåller sig till 

konflikthantering enligt intervjuerna. De individer som barngruppen består av just nu har en 

stor betydelse för arbetet med konflikter visar intervjuerna, detta innebär att 

förhållningssättet ändras beroende på barngrupp. Chen, Fein, Killen & Hak-Ping menar på 

att det sker förändringar i hur barn hanterar konflikter beroende på hur gamla de är. Åldern 

på barnen och vilka barn det är har betydelsen för hur deras sociala färdigheter utvecklas 

(2001, s. 523). Att konflikternas uppkomst och innehåll förändras med åldern visar resultatet 

av intervjuerna. De visar även på att hur hanteringen av barnens konflikter går till och på 

vilket sätt pedagogerna bemöter barnens konflikter beror på bland annat åldern på barnen.  

 

Arbetslagen har enligt intervjuerna i studien olika strategier för hur de ska arbeta när det 

gäller att förebygga konflikter mellan barnen, detta sker genom samtal om empati bland 

annat. Hur pedagogerna i arbetslagen förhåller sig till konflikthantering påverkas av 

inställningen som den enskilda pedagogerna har till hur stor plats ämnet ska få i diskussioner 

mellan kollegorna. Pickens beskriver det som att relationerna inom förskolan påverkar barns 

lärande under hela skolgången och resten av livet. En förutsättning att barnen klarar skolan 

är att de tidigt i livet får skapa positiva relationer med sin jämnåriga och med pedagogerna i 

förskolan (2016, 262). Förskolan blir en arena för barnen att utveckla sina sociala förmågor 

och ta till sig av samhällets värderingar i samverkan med andra. Konflikthantering möter 
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alla barn inom förskolan vilket påverkar relationerna mellan barnen på olika sätt. Beroende 

på hur förskollärarna förhåller sig till arbetet med konflikter kan konflikthantering medverka 

till positiva relationsbyggen mellan barnen enligt resultatet av intervjuerna. Förskollärarna i 

studien belyser konflikthantering som ett tillfälle för barnen att lära av varandra och om 

varandra med pedagogens stöttning det vill säga hur pedagogen hjälper barnen vidare i 

samtalet. Johansson och Emilson beskriver det som att barnen genom konflikthanteringen i 

relationerna med sina jämnåriga får grunden för det demokratiska värderingar samhället vilar 

på (2016, s. 19) I relationerna som barnen skapar uppkommer ständigt konflikter vilket beror 

både på barnen i barngruppen, ytorna som barnen har att vara på samt hur pass närvarande 

pedagogerna är i verksamheten. Förskollärarna förhåller sig till konflikthanteringen utifrån 

de förutsättningar hen har utifrån verksamheten samt arbetslagets gemensamma synsätt visar 

resultatet utifrån intervjuerna. Vilka barn pedagogen har just nu och vilka outtalade och 

uttalade överenskommelser som arbetslaget har om hur de ska arbete påverkar den enskilda 

pedagogens bemötande i olika konfliktsituationer. Att pedagogerna i arbetslaget har en 

öppen dialog och ett gemensamt arbetssätt för hur de ska hantera konflikter i förskolan ger 

förutsättningarna för hur de ska arbeta med just konflikthantering belyser förskollärarna i 

intervjuerna.  

 

Förskollärarna behöver ha en dialog i arbetslaget för att skapa en gemensam förståelse för 

hur de tillsammans ska utveckla barnens sociala förmågor lyfter Pickens fram i sin studie 

(2016, 265). Stöttande medarbetare som pedagogerna kan reflektera tillsammans med 

utvecklar verktyg och ett gemensamt förhållningssätt för hur pedagogerna ska möta 

konflikter som uppstår mellan barnen framkommer i intervjuerna. Resultatet visar att hur 

pedagogerna förhåller sig till varandra och hur relationerna dem emellan ser ut påverkar hur 

de arbetar med konflikthantering. Förskollärarnas inställning och hur de jobbar tillsammans 

påverkar hur engagerade de är i konflikthanteringen och hur de bemöter barnen i olika 

situationer visar resultatet av studien. 

                  

Förskollärarna i studien belyser att när pedagogerna är närvarande i barngruppen och är 

medvetna om vad som sker i den fria leken blir det en medveten strategi som de använder 

sig av för att förhindra att konflikter uppstår mellan barnen. Med närvarande pedagoger i 

den fria leken utvecklas djupare relationer mellan barn och pedagoger vilket leder till att 

barnen kan utveckla relationer med sina jämnåriga. Ocak pekar på att relationerna mellan 

barnen och pedagogerna skapar förutsättningar för barnen att hantera konflikter som 
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uppkommer i barngruppen. Relationerna som barnen skapar i förskolan lägger grunden för 

barnens kommande relationer och den sociala utvecklingen (2010, s. 319). I resultatet 

framkommer att pedagogerna är medvetna om att barnen tar efter deras beteenden när det 

gäller sociala koder. När barnen tar efter de vuxnas sociala beteende krävs en god relation 

mellan de vuxna i arbetslaget samt ett gemensamt förhållningssätt för hur konflikter ska 

hanteras. På så sätt kan pedagogerna vara bra förebilder för barnen i deras sociala utveckling 

menar förskollärarna i studien.  

 

Inom konflikterna som uppkommer skapas en oenighet i relationerna som barnen skapar till 

andra inom förskolans verksamhet. Då relationerna anses vara en grund till barns sociala 

utveckling behöver pedagogen vara medveten om vad som händer i konflikter mellan barnen 

samt hur de själva ska förhålla sig till dessa (Frelin, 2012, s, 109 – 111). Resultatet pekar på 

att förskollärarna hela tiden försöker göra medvetna val i relationerna till barnen där de visar 

på hur man ska behandla och bemöta andra i en konflikt. I studien belyser förskollärarna hur 

de förebygger konflikter genom att samtal med barnen om hur man ska bemöta andra. Även 

i konfliktsituationer som uppkommer samtalas det om hur man ska behandla varandra samt 

hur barnen tänker och känner. Resultatet pekar på att samtal är en viktig del av hur 

förskolläraren förhåller sig till konflikthantering, både med kollegorna och barnen. I 

hanteringen av konflikter ska barnen samtala om sina egna och andras känslor och kunna få 

en förståelse för hur de andra barnen känner i situationen framkommer i studien. Ocak 

belyser i sin forskning att hanteringen av konflikter kan vara väldigt komplicerat för barn då 

de kan ha svårt att förstå hur de ska kommunicera i en konflikt. Vilket innebär att de kan 

behöva en pedagog som hjälper dem i hanteringen (2010, s. 313). I studien visar resultatet 

att förskollärarna är medvetna om det som Ocak beskriver och att de stöttar barnet genom 

att finnas närvarande och hjälpa dem i samtalet när en konflikt uppkommer.  

 

Utifrån ett relationellt perspektiv på lärande utvecklas barnen i relationerna till varandra och 

till miljön som de befinner sig i menar Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s. 11 – 

12). Den miljö och de situationer som barnen möter påverkas av beslut som pedagogerna tar 

och därför behövs medvetna pedagoger som skapar situationer för utveckling och lärande 

vilket även innefattar att barnen får möta konflikter menar förskollärarna i intervjuerna. 

Studien visar att förskollärarna ständigt försöker ta medvetna beslut gällande organisationen 

av barngruppen samt den fysiska miljön för att undvika uppkomsten av konflikter mellan 

barnen. Detta innefattar även olika konstellationer där förskollärarna delar upp barnen och 
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försöker att inte ha för många barn på samma yta. Medvetna pedagoger som arbetar medvetet 

med språket och belyser alla barns perspektiv påverkar den sociala utvecklingen. 

Konflikterna som barnen möter i förskolan påverkar barns kommande problemlösnings 

förmåga och även barns skolgång (Pickens, 2015, s. 273). 

6.2 Barngruppen 

Barnen kan inte påverka med vilka barn de kommer hamna inom verksamheten varken i 

förskolan eller senare i skolan. De får anpassa sig efter de individer som finns i barngruppen 

samt det material och ytor som förskolan erbjuder. Förskollärarna i studien menar att detta 

har betydelse för barnen när det gäller konflikthantering då det påverkar hur ofta konflikter 

uppstår i barngruppen. Barnen måste anpassa sig till det olika situationer som uppkommer 

samt personer runt dem utifrån förutsättningarna som förskolan kan erbjuda. Resultatet visar 

att förskollärarna ständigt försöker anpassa miljön efter barnen för att undvika att konflikter 

uppkommer. Pedagogerna använder sig av olika strategier i den fria leken och i 

rutinsituationer för att barnen inte ska hamna i konflikter. Enligt Frelin belyser lärarna det 

relationer barnen skapar med andra barn som är olika dem själva som positivt för barnens 

framtida interaktioner med andra människor. Barnen lär sig hur de ska hantera konflikter 

genom att hamna i konflikter vilket skapar tillfällen att ta till sig samhällets demokratiska 

värderingar i samvaro med andra som är olika dem själva (2012, s. 79 & 94). Resultatet av 

intervjuerna visar på att konflikthanteringen i förskolan är betydelsefull för barnens framtida 

sociala liv och för att de ska kunna klara av sin skolgång.  

 

Barnen får inte enbart ta del av andras tankar och värderingar i konflikthanterings situationer 

utan i samtalet dem emellan får de även möjlighet att sätta ord på sina egna tankar och 

känslor menar förskollärarna i studien. Pedagogerna förhåller sig till konflikterna mellan 

barnen som något som ständigt uppkommer och behöver förebyggas i den mån det går 

genom att dela upp barngruppen och anpassa miljön. Konflikthantering mellan barnen ses 

även som en tillfällighet för barnen att utveckla sin empati enligt studien. Samtalet har en 

stor roll i hanteringen och i det förebyggande arbetet som då innefattar hur man är en bra 

kompis och hur man själv vill bli behandlad. Konflikthantering skapar möjlighet för barnen 

att få en förståelse för andra men även för sig själva. Onchwari och Keengwe påpekar i sin 

studie att det är av stor vikt att barnen under sin tid i förskolan får möjlighet att träna på hur 

de sätter ord på sina känslor (2011, s. 283). Förskolläraren behöver enligt intervjuerna vara 
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medveten om hur hen ska kunna stötta barnen i konflikter och samtal för att kunna hjälpa 

dem utveckla sina förmågor genom konflikthantering.  

 

Resultatet pekar på att förskollärarna arbetar förebyggande genom att syna barngruppen och 

samtal med dem om hur man ska bemöta varandra och ta hänsyn till varandras olikheter för 

att skapa ett gott klimat i barngruppen. Men det krävs enligt förskollärarna som intervjuats 

att de frågar sig själva på vilket sätt det förhåller sig till hur konflikthantering påverkar 

barngruppen, hur barnen i situationerna kan utvecklas och lära av varandra och om varandra. 

Booren och Downer studie visar på att barnen har svårare att interagera med varandra i det 

lärarstyrda aktiviteterna. I den fria leken skapas lättare relationerna mellan barnen men 

konflikterna ökar i dessa situationer. Konflikterna och hur de hanteras påverkas av hur pass 

närvarande och engagerade pedagogerna är i leken. Om pedagogerna bara är observatörer 

som ser över leksituationen påverkas barens interaktion med varandra negativt (2015, s. 530 

– 531). Förskollärarna i studien beskriver att det är deras ansvar att stötta barnen i 

konflikterna som uppkommer och att detta kräver att de är närvarande i barngruppen. Att 

förskollärarna är lyhörda och ser vad som händer i barngruppen är en förutsättning för att de 

ska kunna hjälpa barnen i hanteringen av konflikter. Närvarande och lyhörda pedagoger är 

en förutsättning för hur barnen hanterar konflikter och skapar relationer med varandra visar 

resultatet. 

 

När pedagogerna ser att konflikter uppkommer vill de enligt förskollärarna i studien stötta 

barnen och medla mellan dem för att de tillsammans ska komma fram till en lösning. Då de 

förhåller sig till konflikter mellan barnen som något som behöver lösas och att barnen ska 

säga förlåt belyser pedagogen att någon part har gjort fel. Med en lösning på konflikten som 

mål blir det mer fokus på hur man ska lösa den istället för att få en förståelse för att en 

konflikt innefattar att parterna ser en situation från olika perspektiv. Samtalet mellan barnen 

med pedagogen som medlare visar resultatet är det förhållningssätt som förskollärarna har 

när det gäller hur de ska hantera konflikter. Vid konflikthantering blir förskolläraren 

medlaren som försöker få barnen att tala om vad som hände och hur de kan göra det bra igen 

genom att fråga barnen detta. Öhman belyser att barnen i konflikterna där de uppfattar att 

andra barn gör motstånd skapar tillfällen som visar på oliktänk vilket ska belysas av 

pedagogerna då det är en förutsättning för barns socioemotionella utveckling (2009, s. 64-

65).  
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Att konflikthantering ses som ett verktyg för barnen för att ta del av andras perspektiv och 

utveckla sina sociala förmågor är generellt det förhållningsätt som förskollärarna visar på i 

intervjuerna. Själva hanteringen av de konflikter som uppkommer förhåller sig pedagogerna 

till genom att se, lyssna och hjälpa barnen att förklara vad som hände och vad som blev fel i 

situationen. Därefter visar resultatet att det är viktigt i hanteringen att barnen säger eller gör 

förlåt. Även den tidigare forskningen belyser konflikthanteringen som ett viktigt verktyg i 

barns sociala utveckling. Booren och Downer talar om vikten av den medvetna pedagogen 

som har kunskaper om på vilket sätt konflikthanteringen kan bli ett verktyg för barnen, de 

talar om den närvarande och stöttande pedagogen som hjälper barnen att samtala med 

varandra i konfliktsituationer (2012, 533). 

 

Det krävs att förskollärarnas förhållningssätt i bemötandet av situationen både belyser 

barnen som kompetenta nog att dela med sig av sina egna åsikter samtidigt som de ser 

situationen i sig som ett lär tillfälle visar resultatet. För att pedagogen ska kunna bemöta 

barnen på rätt sätt krävs det att de har en relation till barnet med förståelse för barnets tidigare 

bakgrund och erfarenheter. När pedagogen har en god relation till barnen kan hen hantera 

situationen på bästa sätt för individen menar förskollärarna i studien. Om man ser på lärande 

utifrån det som sker i relationerna mellan individer i olika situationer så som Johansson och 

Pramling Samuelsson beskriver lärande utifrån ett relationellt perspektiv så krävs det att 

barnen har relationer för att lärande i huvud taget ska kunna uppstå (2003, s. 12). 

6.3 Samverkan med vårdnadshavare 

Samverkan med vårdnadshavare är generellt en viktig del av förskolans arbete, men 

förskollärarna förhåller sig olika till hur pass mycket vårdnadshavarna ska ha inflytande 

gällande hur pedagogerna arbetar. Resultatet visar på att de intervjuade förskollärarna tar till 

sig olika mycket av vårdnadshavarnas åsikter gällande hur de ska arbeta med 

konflikthanteringen i förskolan. De intervjuade förskollärarna påpekar dock att ett samarbete 

är viktigt och att vårdnadshavarna ska kunna ha en öppen dialog med pedagogerna för att 

gynna barnens utveckling. Den tidigare forskningen belyser relationen som finns mellan 

barnen och dess vårdnadshavare som viktig för barns framtida relationer (Ocak, 2010, s, 

315).  
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Niss och Söderström pekar på vikten av att det är en fungerande relation mellan 

vårdnadshavaren och pedagogen då barnet påverkas- och känner av om relationen inte 

fungerar. Om förskolläraren inte låter vårdnadshavarens åsikter få betydelse i arbetet kan det 

missgynna relationen mellan både pedagogen och vårdnadshavaren och relationen mellan 

barnet och pedagogen (2015, s. 63). Resultatet pekar på att förskollärarens förhållningssätt 

mot vårdnadshavares inflytande skiljer sig beroende på förskollärarens attityd och hur pass 

viktigt de anser att arbetet med konflikter är. De intervjuade förskollärarna som trycker på 

vikten av konflikthantering som verktyg för barnens sociala utveckling visar på ett större 

intresse för att samarbeta med vårdnadshavare gällande ämnet. I de intervjuer där 

förskollärarna ser konflikthantering som en väldigt viktig del av barns utveckling belyser 

dem vidare samtal med vårdnadshavare om ämnet i olika forum så som bland annat 

föräldrafika och kartläggningar av barnet utanför förskolan. Studien visar att det ska 

framföras till alla vårdnadshavare om hur konflikter hanteras inom förskolan och att 

föräldramöten är ett bra forum för att belysa ämnet. Vid specifika konflikter som uppkommer 

eller om ett barn ofta hamnar i konflikter tas detta upp i enskilda vardagliga samtal med 

vårdnadshavaren visar resultatet.   

 

Då relationen mellan barnen och pedagogen är viktig för barnets utveckling och lärande både 

när det gäller de sociala förmågorna som utvecklas genom konflikthantering men även andra 

förmågor krävs det att pedagogen tar vårdnadshavarens åsikter på allvar visar resultatet. 

Närvänen och Markström ser det som att samverkan för den sociala utvecklingen måste ske 

mellan pedagoger och vårdnadshavare för att barnen ska kunna utvecklas (2015, s. 547). 

Vårdnadshavaren och pedagogen har olika kunskaper om barnet utifrån olika arenor som 

barnet befinner sig på, därför krävs ett samarbete för att pedagogen ska få en helhetsbild av 

barnet. Resultatet pekar på att förskollärarna har olika syn på hur mycket de ska anpassa 

konflikthanteringssituationer utifrån barnet som helhet och utifrån barnets bakgrund. Den 

informationen som pedagogen får från vårdnadshavaren kan ge hen verktyg att stötta barnen 

i det konflikter som uppkommer i förskolan. Pedagogen behöver en tydlig uppfattning om 

barnet och kartläggning av barnets tidigare erfarenheter och relationer utanför verksamheten 

i arbetet visar resultatet av studien.  Närvänen och Markström menar på att både 

vårdnadshavare och pedagoger belyser föräldramöten som ett bra forum för att diskutera 

barnens sociala utveckling (2015, s. 546) 
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Resultatet visar att det finns både en önskan om ett gott samarbete med vårdnadshavarna 

gällande konflikthantering i förskolan samtidigt som pedagogernas förhållningsätt till hur 

samarbetet ska ske är olika. Förskollärarna i studien visar på olika stort intresse för hur 

mycket vårdnadshavarna ska vara delaktiga i arbete men att relationen till dem ska fungera 

ser alla som viktigt. Detta vittnar även den tidigare forskningen som gjorts i ämnet om. 

Samverkan är en förutsättning för barnens utveckling och att en dialog om barnet på vilket 

sätt de ska stöttas i sin sociala utveckling behöver finnas mellan vårdnadshavare och 

förskollärare menar Juul och Jensen (2012, s 173).  Relationerna som barnen har inom 

förskolan skapas utifrån de relationer som barnen har i hemmet. Förskollärarna i studien 

menar att de behöver ha ett öppet förhållningsätt och vara medvetna om hur barnet är för att 

kunna bemöta dem på rätt sätt i konflikterna som uppkommer. Kocyigit belyser i sitt resultat 

att både vårdnadshavare och pedagoger anser att föräldramöten är en bra träffpunkt för 

samarbete dem emellan. Vårdnadshavarna såg det som ett tillfälle att skapa relationer med 

andra vårdnadshavaren och pedagogerna såg de som ett tillfälle för vårdnadshavarna att 

diskutera med varandra för att utveckla det pedagogiska arbetssättet (2015, s. 145). 

Resultatet visar på att det inte finns specifika forum i förskolan för att diskutera med 

vårdnadshavare om konflikthantering. Varje förskola väljer själva på vilket sätt de 

samverkar med vårdnadshavare utifrån det sätt som anses vara lämpligast beroende på 

vårdnadshavarna som personer.  
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7. Slutsats 

Konflikthantering är en stor del av det dagliga arbetet för pedagogerna i förskolan. Förskolan 

är en mötesplats för fler olika individer som ska samsas om materialet och ytan som finns. 

Barnen måste inom institutionen anpassa sig till de andra individerna och den miljö som 

erbjuds och måste inom dessa ramar skapar relationer med andra barn och vuxna. I 

relationerna möter barnen olika typer av konflikter dagligen som påverkas av miljön och 

barngruppen som finns runtomkring barnen. Hur pedagogerna förhåller sig till hur de ska 

hantera konflikterna och använda konflikthantering som verktyg för att utveckla barnens 

sociala förmågor skiljer sig beroende på barngrupp och organisation. Pedagogernas 

förhållningssätt och samarbete kring hur de ska bemöta barnen i olika konflikter påverkar 

utgången av konflikten och vad barnen tar med sig från konfliktsituationen. Med medvetna 

pedagoger som stöttar barnen och hjälper dem i samtalen vid konflikter kan barnen få 

möjlighet att se andras perspektiv, förstå andras känslor och på så sätt utveckla sina 

empatiska förmågor och sin självinsikt. Om detta ska ske krävs det att pedagogerna ser 

konflikthantering som mer än bara problemlösning där barnen behöver säga förlåt till 

varandra. Konflikter måste ses som ett verktyg för lärande och utveckling gällande barnens 

samvarokompetens för att barnens ska kunna samarbeta och själva lösa problem senare i 

livet. Tidigare forskning fokuserar på hur konflikthantering kan användas för att utveckla 

barn sociala förmågor samt hur konflikter hanteras av barnen inom förskolan. Det behövs 

mer forskning om på vilket sätt förskolläraren använder konflikthantering som verktyg för 

lärande och i vilken utsträckning samarbetet med vårdnadshavare gällande ämnet påverkar 

utvecklingen av barns sociala förmågor. 
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Bilaga 1 

Medgivande blankett 

 
Vi skriver just nu på vårt examensarbete på förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet. Ämnet 

vi har valt att fokusera på att studera är konflikthantering. Syftet med studien är att synliggöra 

pedagogens förhållningssätt till konflikthantering i förskolan.  

Studien kommer att publiceras och vara sökbar på databasen "DIVA". Därför kommer inga namn att 

nämnas, alla är anonyma i texten.  

Det finns etiska principer för alla studier som vi följer. Dessa fyra principer innefattar 

informationskravet, det vill säga att syftet för undersökningen måste tydligt framkomma för 

de deltagande. Vart och hur forskningen kommer publiceras ska även det framkomma. Den 

andra principen är samtyckeskravet vilket innebär att deltagandet är frivilligt och de 

deltagande får när som helst avbryta sin medverkan. Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet vilken innebär att de medverkande i studiens personuppgifter inte ska 

vidarebefordras till någon utomstående och ska behandlas med största möjliga försiktighet. 

Ingen obehörig ska kunna identifiera de medverkande i undersökningen eller kunna få tag 

på personuppgifterna. Den sista principen nyttjandekravet innebär att de uppgifter om de 

enskilda individerna som forskningen innefattar får användas för forskningsändamålet. 

Uppgifter får inte lånas ut eller användas för till exempel kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2010 s.7-14). 

Vid samtycke vill vi gärna ha en underskrift nedan 

 

Underskrift och datum: 

 

Namnförtydligande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Aveholt & Kristina Tirèn 
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Bilaga 2 

Intervjufrågorna: 

Vad heter du? 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Har du jobbat på några fler förskolor tidigare? 

Vad innebär en konflikt för dig? 

Kan du beskriva en typisk konflikt i förskolan? 

Kan du beskriva en besvärlig konflikt? 

 

Arbetslag: 

På vilket sätt arbetar ni med konflikthantering? 

Vad anser du är viktigast i arbetet med konflikthantering? 

Har ni specifika rutiner för konflikthantering? Kan du beskriva på vilket sätt ni arbetar med 

konflikter? 

Använder ni er i arbetslaget av någon speciell konfliktstrategi? 

 

Barngrupp:  

Uppfattar du att barnen löser konflikter själva? Beskriv på vilket sätt 

Vilka är de vanligaste konflikterna som ni möter i barngruppen? Kan du beskriva vad som 

sker i den situationen? 

Diskuterar ni konflikthantering tillsammans med barnen? På vilket sätt? 

I vilka situationer sker de flesta konflikter och vad handlar det om? 

 

Föräldrasamverkan: 

Har föräldrarna inflytande eller åsikter gällande hur konflikter hanteras? 

Hur ser samarbetet ut med föräldrar gällande konflikthantering? 

Finns det situationer där ni samtalar med föräldrar om konflikthantering, när? Beskriv en 

sådan situation 
 

 

 

 

 

 
 

 


