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Förord 
 
Nu är flera veckors arbete med vår studie till ända och vi blickar tillbaka på en 
intressant och lärorik period. Vi har ett färdigt arbete i vår hand men också nya 
kunskaper och erfarenheter av konflikter och konflikthantering i förskolan. Dessa 
kunskaper och erfarenheter tar vi med oss i vår fortsatta yrkesroll. 
 
Arbetsfördelningen i vår studie har till största delen varit ett gemensamt skrivande. Vi 
har båda två läst all litteratur för att sedan också gemensamt skriva ner 
litteraturgenomgången. Detta har varit tidskrävande eftersom i stort sett varje mening 
formats gemensamt. De diskussioner vi har fört, särskilt i analysen har dock varit 
givande och vi ser ett lärande i dem. Studiens övriga delar är också en produkt av ett 
gemensamt utförande och skrivande. Det har fungerat bra att genomföra studien 
tillsammans, vi är kollegor och känner varandra väl.  
 
Vi vill tacka våra intervjupersoner som tagit sig tid att bli intervjuade, utan er hade det 
inte blivit någon studie. Vår handledare Mirella Forsberg Ahlcrona har varit ett stort 
stöd under arbetet med studien. Ditt engagemang går utanför ramarna och vi är 
tacksamma för din hjälp. 
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Studien syfte var att undersöka och beskriva skilda uppfattningar av konflikter mellan 
barn och dess hantering i förskolan hos förskollärare. Studien är en kvalitativ studie 
med en fenomenografisk ansats som bygger på intervjuer av ett antal förskollärare.  
 
De frågeställningar som låg till grund för studien var: Hur ser förskollärare på 
konflikter mellan barn i förskolan? På vilket sätt hanteras återkommande konflikter? På 
vilket sätt kan förskolläraren få stöd i sitt sätt att hantera konflikter? 
 
Det framgår av resultatet att förskollärare i studien har erfarenheter av konflikter 
eftersom de möter dem dagligen på förskolan. Dessa erfarenheter ligger till grund för 
hur de agerar i sin yrkesroll. De ser gärna att barnen själva hanterar konflikter och 
agerar när de anser att behovet finns. Förskollärarnas agerande grundar sig i personliga 
känslor och uppfattningar som de mer eller mindre reflekterat över. Förskollärarna 
använder de strategier som de menar fungerar utifrån deras erfarenheter i barngruppen. 
Konflikter och konflikthantering visar sig vara ett komplext ämne som kräver reflektion 
hos förskolläraren och arbetslaget för att fullfölja uppdraget enligt läroplanen. Resultatet 
visar att det förekommer sällan organiserad och formell kompetensutveckling angående 
konflikter i förskolan. Ämnet behöver upp på agendan för att barnen ska få bästa 
möjliga förutsättningar att hantera framtida konfliktsituationer. 
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The purpose of this study was to examine preschool teachers´ different perceptions of 
conflicts between children and preschool teachers´ behavior to deal with them in 
preschool. The study is a qualitative study with a phenomenographic approach, based 
on interviews of a number of preschool teachers. 
 
The issues wich formed the basis of the study was: How do preschool teachers view on 
conflicts between children in preschool? In what way do they handle recurring 
conflicts? How can preschool teachers be supported in their efforts to manage 
conflicts?  
 
It follows from the results that the preschool teachers in the study have experienced 
conflicts as they meet them every day at preschool. These experiences form the basis of 
how they act as professionals. They prefer that the children themselves deal with with 
conflicts and act when they belive that the need exists. Preschool teachers acting is 
based on personal feelings and beliefs that they more or less reflected upon. Preschool 
teachers are using the strategies that they think works based on their experiences in the 
group of children. Conflicts and conflict management turns out to be a complex subject 
that requires reflection of preschool teacher and the team to fulfill the mandate of the 
curriculum. The result show that there are rarely organized and formal competence 
development regarding conflicts in preschool. The subject needs to be on the agenda for 
the children to get the best possible position to meet future conflicts. 
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BAKGRUND 
 
Vårt intresse för konflikthantering i förskolan grundar sig i våra erfarenheter, då vi 
deltog i ett projekt på vår arbetsplats. Projekt Pinocchio var ett nationellt samarbete 
mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Socialstyrelsen. Kommuner som 
deltog fick resurser för utbildning och handledning av en expertgrupp för att skapa team 
där olika kommunala förvaltningar var representerade. Teamens uppdrag var att 
uppmärksamma och arbeta förebyggande med barn som riskerade att utveckla varaktiga 
normbrytande beteenden, som till exempel slag och knuffar för att få en leksak eller 
klättra över grinden på förskolan. Den del vi deltog i var ett samarbete mellan 
specialpedagog, familjerådgivning, förskollärare och hemmet. Genom specialpedagog 
fick vi verktyg att hantera konflikter och normbrytande beteenden. Alla som arbetar i 
förskolan ställs dagligen inför konflikter av olika slag. Vår erfarenhet är att medvetenhet 
och kunskap om konflikter och hur de kan hanteras varierar bland pedagogerna i 
förskolan. Vi anser att de vuxnas agerande i en konfliktsituation kan påverka alla 
inblandade och därför är det viktigt att kunna reflektera över sitt agerande.  
 
I läroplanen för förskolan Lpfö 98, rev 2010 (Skolverket, 2010, s.9) belyses vikten av 
arbetet med konflikthantering i såväl riktlinjer som mål. 
  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 
och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för  
gemensamma regler.  
 
Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter  
samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.  

 
Ovanstående citat visar på förskolans viktiga roll i barnens tidiga socialisation och 
utveckling. Konflikter och barns förmåga att kunna hantera dessa tillmäts stor betydelse. 
Tillsammans med hemmet är förskolan den verksamhet som grundlägger barnens 
framtida bild av konflikter och konflikthantering. Vi anser därför att det är av betydelse 
att alla som arbetar i förskolan har reflekterat medvetet över sitt agerande. I den nya 
läroplanen har förskollärare ett förtydligat ansvar för verksamheten och därför har vi 
valt att studera denna yrkesgrupp. I vår studie vill vi därför undersöka, lyfta fram och 
fördjupa kunskaper om konflikter som ett fenomen och som en del av förskolans 
praktik.  
 
I studien använder vi begreppen förskollärare och pedagog. Med förskollärare avser vi 
personal med förskollärarexamen. Med pedagog menar vi alla yrkeskategorier som är 
verksamma med barnen i förskolan.  
 
I studiens frågeställning använder vi begreppet återkommande konflikter. Med det 
menar vi vardagliga konflikter som uppstår mellan barn. Dessa konflikter kan handla 
om äganderätten till leksaker eller vem som ska bestämma i leken. 
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STUDIENS SYFTE 
 
Studien syftar till att undersöka och beskriva skilda uppfattningar av konflikter mellan 
barn och dess hantering i förskolan hos förskollärare. 
 
STUDIENS FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Hur ser förskollärarna på konflikter mellan barn i förskolan? 
 
På vilket sätt hanteras återkommande konflikter enligt förskollärarna? 
 
På vilket sätt kan förskolläraren få stöd i sitt sätt att hantera konflikter? 
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LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning och litteratur som belyser konflikter 
som ett kulturellt fenomen. Vidare beskrivs förskola som en arena för konflikter, 
pedagogens roll vid konflikter och konflikternas olika dimensioner.  
 
 
KONFLIKTER SOM ETT KULTURELLT FENOMEN 
 
Under den här rubriken definieras begreppet konflikter och hur synen på och 
hanteringen av konflikter varierar. Vidare beskrivs pedagogers olika strategier vid 
konflikthantering och ett antal konflikthanteringsmodeller presenteras. Fördelar och 
nackdelar med konflikter belyses också.  
    
Definition av begreppet konflikt 
 
I Svenska akademins ordlista (2011) förklaras ordet konflikt med motsättning, tvist eller 
strid.  Ordet konflikt har sina rötter i latinets conflictio, som betyder sammanstötning 
(Öhman, 2003).  
  
Maltén (1998) definierar betydelsen av ordet konflikt så här: 

 
En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet 
mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig  
stil (Maltén 1998, sid 145). 

 
Konflikter uppstår när parters olika behov eller känslor inte uppfylls helt eller delvis. 
Detta är en definition som konfliktforskningsvärlden är tämligen eniga om. Beroende på 
forskarnas syfte kan definitionen tillämpas bredare eller smalare (Marklund, 2007).  
 
Faldalen (2010) menar att vår förståelse och hantering av konflikter beror på hur vi 
uppfattar begreppet konflikt. Konflikter handlar om relationer och kan ses som 
kollisioner mellan människors mål eller medel. Det en vill göra är oförenligt med någon 
annans mål och konflikter uppstår. Det handlar inte om att någon gör fel utan att vi 
måste acceptera andras mål. Det är viktigt att se vilja och handling som två betydande 
men olika delar i livet. Vidare anser författaren att genom att fokusera på vad barnet vill 
uppnå istället för enbart på vad det gjort, att skilja vilja från handling, kan nya sätt att se 
på konflikter och dess hantering uppstå.  
 
I studien är vår definition av begreppet konflikt när två eller flera parter är oense om 
saker eller när viljor kolliderar. 
 
Att hantera konflikter 
 
Synen på konflikter varierar både inom och mellan olika kulturer. Svenskar i allmänhet 
undviker konflikter och framför inte alltid sina åsikter. I sydeuropeiska kulturer har 
människor ett hetsigare temperament än i den nordiska kulturen. I sydeuropeiska 
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kulturer är det accepterat att vara högljudd och visa känslor, något som för svenskar kan 
kännas obekvämt (Maltén, 1998, Öhman, 2003). Vi ser det som att det svenska 
samhället är reglerat av oskrivna regler och en förväntad social smidighet som bidrar till 
att minska konflikterna i samhället.   
 
Konfliktlösning eller konflikthantering? Öhman (2003) menar att när ordet 
konfliktlösning används ses konflikter som något som kan lösas upp och försvinna. 
Detta är dock inte möjligt och kanske inte heller eftersträvansvärt. Konflikter är en del 
av livet och vi behöver hitta strategier och sätt att hantera dessa. Därför är ordet 
konflikhantering att föredra menar författaren. 
 
Thornberg (2006) skriver i sin studie Värdepedagogik i skolans vardag. Interaktivt 
regelarbete mellan lärare och elever att lärarna uppfattar konflikter och 
konflikthantering som en aspekt av värdegrundsarbetet. Lärarna anser vidare att arbetet 
med konflikter handlar mycket om att lära barnen om hur de ska vara mot varandra. De 
konflikter en lärare griper in i utgörs ofta av regelöverträdelser mot en eller flera 
kompisregler, såsom att retas eller använda nedsättande ord. Thornberg konstaterar att 
en central del av pedagogernas konflikthantering utgörs av regler och regelarbete.  Även 
Öhman (2003) anser att de är nödvändigt att komma överens om vilka regler som ska 
gälla. Många regler är utsagda men en del blir outsagda. När gruppen förändras, någon 
tillkommer och bryter mot den outsagda regeln, då blir den synlig och det kan leda till 
konflikter. Det underlättar om reglerna formuleras tydligt och att gruppen blir medveten 
om hur de ska vara. På förskolan kan det finnas regler som pedagogerna, ibland 
tillsammans med barnen har utformat. Författaren menar att dessa regler behöver vara få 
och enkla så att barnen lätt kan ta till sig och förstå innebörden av dem. 
 
Vid konflikter får skuldfrågan ofta stor uppmärksamhet. Ett problematiskt beteende 
försvinner inte genom ett svar på frågan varför. Vid konfliktsamtal bör istället 
processfrågor användas för att tydliggöra vad som hänt, hur det gick till, var det hände 
och så vidare. Samtalen ska vara positiva och syfta framåt mot ett nytt beteende (Åhs, 
1998).  
 
Pedagogers strategier 
 
Palm (2010) har besökt en förskola med ett medvetet sätt att kommunicera för att 
minska konflikter. Istället för att kritisera uttrycker man sina egna behov och önskemål 
utan att ställa krav. Metoden som kallas NVC (nonviolent communication) handlar om 
ömsesidig respekt och att upprätthålla goda relationer. Barnen bekräftas genom empati 
och observation, någon har sett och lyssnat. Öhman (2008) skriver om en liknande 
konflikthanteringsmodell som hon kallar för KTH- känsla-tanke-handling. Den går ut på 
att pedagogerna talar om för barnen att de kan hjälpa dem att reda ut situationen. De 
lyssnar sedan på barnens berättelser och bekräftar barnens känslor på ett konkret sätt. 
Barnens problemlösningsförmåga främjas genom att de får berätta sina tankar och 
avsikter. Pedagogerna visar sedan på att handlingen inte är acceptabel och tillsammans 
med barnet hittas alternativa uttrycks- och handlingssätt. Barnen behöver få hjälp att 
hitta sina egna strategier för att hantera konfliktsituationer och hantera känslor.  
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Pedagogerna ska inte tvinga barnen att be om förlåtelse men de kan tala om för barnet 
att de tror att barnet självmant kommer att vilja göra det (Öhman, 2008). 
 
Det kan finnas två olika strategier i lärares konflikthantering menar Thornberg (2004). 
Det handlar om induktion och maktutövning. Induktion är en strategi där pedagogen 
resonerar och förklarar och försöker få barnen att se andras perspektiv och känslor. 
Induktiv fostransstrategi är gynnsam för barns utveckling av empati och moral. 
Thornberg skriver vidare att induktion kan fokusera övertalning istället för förståelse 
och kräva lydnad vilket gör att det blir en förklädd maktutövning. Maktutövning handlar 
om att använda sin vuxenmakt för att få barnen att lyda. Pedagogen kan utöva sin makt 
på många olika sätt till exempel genom att lyfta undan barnet eller saken, skälla eller 
tala nedlåtande till barnet. Ett visst maktuttryck menar författaren kan vara befogat för 
att få barnen att ta till sig pedagogens budskap i konfliktsamtal.  
 
I Lundströms (2008) avhandling om lärare och konflikthantering studeras lärares 
föreställningar och strategier angående konflikter. Undersökningen är gjord med lärare i 
skolan och ur ett könsperspektiv. Hennes studie beskriver strategier som kan användas i 
förskolan. Lundström kommer fram till att lärarna i studien använder i huvudsak tre 
olika strategier vid konfliktsamtal: utmaning, bekräftelse och fysisk beröring. Lärarna 
använder sig av strategin utmaning genom att formulera och synliggöra olika delar av 
konflikten och elevens agerande för att tydliggöra elevens egen del och den andres 
utsatthet. Lärarna utmanar elevens uppfattning som offer genom att omformulera 
situationen så att eleven framstår som en ansvarig aktör. När det gäller att ta andras 
saker förutsätter lärarna en gemensam grund för äganderätt. De utmanar elevens 
agerande genom att beskriva hur han felaktigt tagit sig rätten till annans egendom. 
Lärarna kan ha olika attityder i samtalet med eleven. Det kan handla om regler och 
förväntat beteende eller de kan inta en omsorgsinriktad attityd (Lundström, 2008). 
 
Bekräftelse, som en positiv förstärkning i ett samtal, stärker kommunikationen mellan 
lärare och elev. Eleven kan uppleva lärarens förståelse som ett stöd. Bekräftelse skapar 
närhet och underlättar samtal i motsats till utmaning som markerar ett avstånd. Genom 
att förhålla sig offentligt till normbrytande elever blir det samtidigt en bekräftelse för de 
andra eleverna att de gör rätt. Bekräftelse som strategi kan vara en positiv grund men 
den kan också skapa dilemman. Bekräftelse av en utsatt position kan göra att fokus 
riktas på individen istället för delaktigheten i konflikten. Lärarna i Lundströms (2008) 
studie visade också på dilemman i bekräftande av flickors konflikter. Dessa riskerade att 
bli osynliga om pojkars konflikter ses som norm. Flickors konflikter bekräftas i mindre 
grad och behandlas annorlunda menar lärarna då flickors konflikter oftare handlar om 
att bli utvald eller bortvald.  
 
Fysisk beröring ansåg lärarna i nämnda studie som en viktig och en möjlig metod för att 
få bättre kontakt med eleverna. Olika situationer kräver varierande grad av fysisk närhet 
alltifrån lätt beröring till att stoppa våld genom att hålla fast en elev. Vidare menar 
Lundström (2008) att lärarens val av strategi beror på hur de föreställer sig eleven. Om 
läraren ser en elev som är medveten om sitt agerande antas ett fostrande sätt genom att 
tala om regler och skyldigheter. Om läraren är osäker på elevens medvetenhet används 
istället en strategi för att vägleda eleven mot eget ansvar. En ytterligare strategi menar 
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författaren (a, a.) kan vara att läraren använder sin föreställning om eleven för att 
försöka möta denne på rätt nivå. 
 

Fördelar och nackdelar med konflikter 
 
Konflikter är en naturlig del av livet och vardagen (Öhman, 2003). Wahlström (1996) 
menar att både barn och vuxna behöver lära sig strategier för att hantera konflikter. 
Individen tjänar på att hantera konflikter istället för att undvika dem. Maltén (1998) är 
av liknade åsikt och lyfter tre olika synsätt på vardagskonflikter. Den undvikande synen, 
beskriver en konflikträdsla där konflikter ses som negativa och bör därför undvikas. I ett 
annat synsätt ses konflikter som något naturligt i livet, ibland positivt, ibland negativt. 
Det är nödvändigt att lära sig hantera dem. Ett tredje synsätt ser konflikter som något 
vitaliserande och positivt som skapar förnyelse. Här ses möjligheter i 
meningsskiljaktigheter och olika åsikter menar författaren.  
 
Pickering (2002) beskriver konflikthantering i arbetslivet men hennes uppfattningar om 
fördelar och nackdelar är användbara även för förskolan. Hon menar att om konflikter 
hanteras på ett korrekt sätt kan många positiva effekter uppstå både för individen och 
för verksamheten. Positiva effekter kan vara, ökad motivation och kreativitet samt bättre 
gruppsamhörighet. Om konflikten däremot inte hanteras på ett tillfredsställande sätt 
eller ignoreras kan negativa effekter uppstå så som minskat förtroende för vuxna och 
onödig tidsåtgång anser författaren.  
 
Olika konflikthanteringsmodeller 
 
Det finns olika konflikthanteringsmodeller som kan användas i både skolan och 
förskolan. Innan valet av arbetssätt görs bör arbetslaget ha reflekterat över de problem 
som ska hanteras och vilka mål som ska uppnås.  De här metoderna som nämns nedan 
beskrivs i Olikas lika värde utgiven av Myndigheten för skolutveckling (2003). 
 
Nonviolent Communication (NVC) är skapad av den amerikanske relationsforskaren 
Marshall B. Rosenberg. NVC kan ses som både ett förhållningssätt och en arbetsmetod. 
Syftet med modellen är att få människor att frivilligt skapa kontakt och kommunicera. 
NVC kan användas i arbetet med demokrati och konflikthantering. I metoden söks inte 
efter rätt eller fel i handlingar utan vill bygga kommunikationen på samarbete och 
förståelse för egna och andras behov (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
En annan modell som huvudsakligen används i skolan är medkompis. Den är utvecklad 
av Eleonore Lind och bygger på att elever utbildas till skolmedlare. Eleverna måste ta 
ansvar för konflikten och hitta lösningar som godtas av de inblandade. De vuxnas stöd 
är en förutsättning för att det ska bli en positiv konflikthantering som leder till ett 
lärande (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Stegvis är ett program som syftar till att utveckla barns sociala kompetenser. Det är en 
bearbetning av det amerikanska forskningsbaserade programmet Second step och 
introducerades i Sverige av två psykologer, Björn Gíslason och Lars Löwenborg. 
Stegvis kan användas från förskolan och bygger på samtal kring bilder av olika  
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situationer. Barnen får leva sig in i de olika situationerna och ge förslag på hur de kan 
agera (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Sammanfattning 
 
I litteraturen har vi funnit flera förklaringar av ordet konflikter. Det gemensamma är att 
de ger uttryck för en motsättning mellan människors olika behov. Konflikter är en del 
av livet och vardagen som måste hanteras. Det finns olika strategier och modeller som 
pedagoger kan använda sig av i arbetet med konflikthantering. Dessa syftar till att 
barnen ska utveckla framgångsrika metoder för att hantera konflikter. Synen på 
konflikter varierar från något negativt som bör undvikas till att det ses som en positiv 
möjlighet.  
 
 
FÖRSKOLA SOM ARENA FÖR KONFLIKTER 
 
Förskolan är en mötesplats där barn med olika bakgrund och förutsättningar ska fungera 
tillsammans. Konflikter uppstår och det är arbetslagets uppdrag enligt läroplanen att 
dessa hanteras. Förskolans uppdrag är att ge barnen goda förutsättningar för att utveckla 
ett socialt samspel där de ska kunna hantera konflikter. Skolverket (2010) anger att det 
är förskollärarens ansvar att barnen ges möjlighet att känna trygghet i gruppen och 
skapa goda relationer. Vidare är det förskollärarens ansvar att arbetssättet är 
demokratiskt och att det upprättas regler för verksamheten i barngruppen. Vuxna är 
viktiga för barns utveckling av förståelse och respekt för det demokratiska samhällets 
rättigheter och skyldigheter. Arbetet i förskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2010) 
resultera i att barnen blir goda framtida samhällsmedborgare som respekterar sina 
medmänniskor.  
 
Barn och konflikter 
   
Öhman (2003) beskriver olika orsaker till varför konflikter uppstår. Konflikter kan 
grunda sig i intressemotsättningar, det kan vara den vilda leken som inkräktar på den 
lugna pysselaktiviteten. Förändringar i barngruppen kan skapa konflikter då otrygghet 
sänker toleransnivån. Konflikter kan också uppstå när pedagogen inte ser eller förstår ett 
barns signaler att påkalla dennes uppmärksamhet. Barnet kan knuffa undan andra barn 
som befinner sig runt pedagogen. Författaren menar att det finns barn som hamnar i 
konflikter därför att de har problem i relationen eller kontakten med andra barn. De har 
svårt att förstå eller misstolkar det andra barn gör eller säger. En annan orsak till att 
konflikter uppstår mellan barn är på vilket sätt barn hävdar sig. Här är det ofta de 
verbalt starka barnen som hävdar sin position i gruppen. De får ofta sitt behov av 
uppmärksamhet tillgodosett genom att de har en god språklig kompetens. De barnen 
som inte är lika duktiga på att uttrycka sig verbalt hittar andra vägar för att få 
uppmärksamhet och detta kan då leda till konflikter.  
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Barns strategier 
 
Alvestad (2010) skriver i sin studie om hur barn förhandlar om relationer, lek och 
leksaker. Förhandlingarna ingår som en del i leken. De färdigheter som krävs för att 
lyckas vid förhandlingar är hur väl barnet kan ta andras perspektiv och ingå i nära 
relationer. Barns förhandlingar kan ske verbalt, icke verbalt eller som en kombination. 
De icke verbala förhandlingarna kan utgöras av att barnen härmar varandra eller utbyter 
blickar. Barnens tidigare erfarenheter påverkar hur de förhandlar och vilka strategier de 
väljer. Val av strategier kan påverka om det blir en konflikt eller inte. Barn som lekt 
mycket ihop och känner varandra kommer lättare överens då deras vilja att leka ihop är 
större än viljan att ha en viss sak. Barn som har svårt att ta varandras perspektiv och inte 
har ett gemensamt mål med sin lek hamnar oftare i konflikter.    
 
I en studie med femåringar visar Thornberg (2006) att barns konfliktstrategier varierar i 
olika situationer. Forskaren har använt sig av dockor och spelat upp fyra versioner av ett 
scenario enskilt för varje barn i studien. Scenariot består av en dialog där de två första 
replikerna är lika. Den tredje repliken varierar mellan att insistera, rättfärdiga, ge 
alternativt förslag och aggression. Barnen avslutade dialogen genom att uttrycka den 
fjärde repliken muntligt eller genom att visa med dockan. Barnens uttryckssätt kodades i 
olika kategorier. Resultatet visade att deras respons i stort speglade motståndarens 
agerande. Aggressivt försvar var det vanligaste strategin när de mötte aggression. 
Samtycke var den vanligaste strategin när motståndaren i studien använde alternativa 
förslag eller försökte rättfärdiga sitt agerande.  
  
Sammanfattning 
 
Alla som arbetar i förskolan har ett ansvar i det sociala arbetet där konflikthantering 
med barnen på förskolan ingår. Konflikter uppstår dagligen på förskolan mellan barn av 
olika anledningar. Dessa anledningar kan vara intressemotsättningar, problem i 
relationen eller i kontakten med andra barn men det kan också grunda sig i hur barnen 
hävdar sig på förskolan. I barns strategier visar Alvestad (2010) att det är viktigt att barn 
kan ta andras perspektiv och ingå i nära relationer. Thornberg (2006) visar i sin studie 
att barns konfliktstrategier ter sig olika beroende på hur motståndaren uttalar sig eller 
agerar i en konfliktsituation.  
 
 
PEDAGOGENS ROLL VID KONFLIKTER 
 
I denna del har vi valt att använda oss till stor del av Margareta Öhmans två böcker 
Hissad och dissad (2008) och Empati genom lek och språk (2003). Hon skriver utförligt 
om pedagogens roll i förskolan. Pedagogens roll vid konflikter beskrivs omfattande 
därför att vi vill visa på de möjligheter som pedagogerna har i arbetet med 
konflikthantering mellan barn i förskolan. 
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Stödjande roll 
 
I vardagen på förskolan där det uppstår konflikter och etiska dilemman kan pedagogen 
vara både ”språkrör” där hon sätter ord på det barnen upplever och ”hjälpjag” där hon 
hjälper till att tolka och förstå upplevelsen. Om pedagogen uppvisar ett beteende där 
hon sätter ord på känslor och upplevelser som något naturligt hjälper detta barnen att 
utveckla sin samvarokompetens.  Genom ett positivt lärandeklimat, där pedagogen visar 
både med sina handlingar och sin samtalston det önskvärda beteendet får barnen goda 
möjligheter att uppfatta sig själva och sitt värde. Pedagogens hantering av relationer är 
en ständigt pågående process och ett stort ansvar.  Det krävs av pedagogen att hon visar 
respekt både för sina egna behov och förutsättningar men också för varje barn på 
förskolan. I omsorgen av barnen är det viktigt att den är äkta och att barnen visas 
respekt och tillerkännande (Öhman, 2008).  
 
Författaren (a, a.) skriver vidare om pedagogens roll och menar att de har ett stort 
ansvar för utvecklingen av relationerna mellan barnen. De vuxna är förebilder och 
skapar förutsättningar för att barnen utvecklas. Pedagogen måste arbeta med sin 
förmåga att kunna se möjligheterna i varje enskilt barn för att sedan kunna stötta barnet 
fullt ut. Det handlar om att kunna se och tro på positiva förändringar som gynnar 
barnets utveckling av relationer. Det är pedagogens ansvar att sätta gränser, skapa regler 
och rutiner, som ett led i att göra barnens tillvaro trygg. Den trygga tillvaron behövs för 
att barnen ska utveckla förståelse för sina egna och andras känslor och lära sig 
respektera dessa. 
 
Barn behöver stöd och hjälp av pedagogen för att kunna hantera känslor och beteende 
som uppkommer i konflikter. Detta är en komplicerad process som kräver att barnet kan 
fokusera sin uppmärksamhet, tänka positiva tankar och inte bli stressad av situationen 
och därmed kunna hitta alternativa sätt att agera på. När barnen kan hitta strategier för 
att lugna ner sig i konfliktsituationer har de kommit en bit på vägen i sin självreglering 
och sitt sociala ansvar. Det är viktigt att pedagogen bekräftar de känslor barnen visar 
och talar om att det är tillåtet att vara arg och ledsen. Hur mycket vägledning och stöd 
barn behöver är individuellt men med pedagogens hjälp kan barnen utvecklas 
känslomässigt och bättre hantera olika situationer (Öhman, 2008). 
 
Förebyggande roll 
 
Öhman (2008) skriver att förskolebarn som utvecklar sin sociala kompetens behöver 
pedagoger som är tydliga ledare och som säger ifrån på ett lugnt sätt. För detta krävs att 
pedagogen utvecklar sin självkännedom och blir medveten om sina känslor och sina 
reaktioner. Om pedagogerna både var och en för sig och tillsammans reflekterar över 
begrepp som bemötande och konflikthantering leder detta till en gemensam grund som 
pedagogerna kan utgå ifrån. Det kan vara bra att bestämma i arbetslaget hur man ska 
agera. Detta stöds även av läroplanen som i förskolans uppdrag anger att begreppen 
kunskap och lärande ska aktivt diskuteras i arbetslaget (Skolverket, 2010). Övermalm 
(2004) beskriver i sin studie om arbetslagens roll när det gäller samarbete och reflektion 
om förhållningssätt gentemot elever. Lärarna i hennes studie anser att de har stöd och  
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trygghet i arbetslaget men att tidsbrist hindrar dem från att utveckla djupare sociala 
kontakter som skulle vara värdefulla i respons och konstruktiv kritik från arbetslaget.   
 
Pedagogen behöver fundera över vilket förhållningssätt som passar och utifrån det 
utveckla strategier som fungerar i hanteringen av konflikter. Det går inte att enbart följa 
en metod. Pedagogen behöver hitta sina resurser inombords och hitta sitt kunnande för 
att hjälpa och vägleda barnen (Öhman, 2008). Pedagogen måste få barnen att acceptera 
de olikheter som finns som ett sätt att minska konflikter. De konflikter som uppstår bör 
pedagogen hantera på ett bejakande sätt och se som en möjlighet att ge barnen redskap 
för att själva hantera konflikter. Konflikthantering är dock inte en förmåga pedagogen 
kan ta för given hos barnen utan något som de behöver öva på (Öhman, 2003). 
 
I sin studie om barns konfliktstrategier visar Thornberg (2006) att vid konflikter agerar 
barn som varandras spegelbilder. I hög grad svarar de med samma beteende som 
motståndaren visar. Gruppklimatet är av stor betydelse för vilka strategier som 
utvecklas och därför är det viktigt att arbeta på gruppnivå i det förebyggande arbetet. 
Vidare menar han att konfliktsituationer är lärtillfällen för de inblandade barnen. Utifrån 
studiens resultat dras slutsatsen att ett positivt gruppklimat resulterar i vänligare 
strategier för att hantera konflikter. 
 
Reglerande roll 
 
Många vardagliga konflikter kräver ett direkt ingripande här och nu. Öhman (2008) 
menar dock att det är viktigt att också våga vara tyst och lyssna på barnen. Ibland blir 
det nödvändigt att stoppa barn genom att handgripligen gå in och avbryta ett beteende. 
Pedagoger visar barn på flera sätt att deras agerande inte accepteras. Det vanligaste är 
att de verbalt ger barn en direkt befallning, ”sluta”! Det kan också vara genom 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Ibland kan det fungera att avleda genom att distrahera 
och ändra fokus när pedagogen ser att ett barn är på väg att agera gränsöverskridande. 
Pedagogen behöver dock respektera de känslorna som utlöst situationen. Det sker ibland 
att pedagoger avlägsnar barnet från gruppen när det har gjort något gränsöverskridande. 
Barnet kan förvisas till en plats där det förväntas ta time-out. Detta agerande 
skambelägger barnet och är inte förenligt med nutidens demokratiska förhållningssätt. 
Det gör också att pedagogen lämpar över ansvaret till barnet för att hantera det som har 
hänt. Pedagogen kan istället ta en time-in. Det är bättre att i lugn och ro samtala med 
barnet om det som har hänt. Det är orsakerna till händelsen som ska behandlas genom 
att ställa frågor till barnet om det som hänt. Pedagogen ska visa att det är barnets 
handlingar som inte är accepterade.  
 
När pedagoger får en ny grupp eller när det har skett en förändring i barngruppen, nya 
barn eller pedagoger har tillkommit, bör de arbeta för en gemenskap i den nya gruppen 
och att varje barn ska känna en tillhörighet. Detta lägger grunden för att skapa en god 
lärandemiljö. Pedagoger presenterar regler och rutiner för barnen som sedan diskuteras i 
gruppen. Det är viktigt att synliggöra varje barns tankar men också visa på att samspelet 
i gruppen är viktig för att få ett positivt klimat (Öhman, 2008).  
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Johansson (2001) beskriver reglering i en konfliktsituation. Hon menar att när konflikter 
uppstår gör pedagogen ett val i hanteringen. Om två barn tvistar om en leksak hanteras 
konflikten så att den som hade leksaken först får tillbaka den. Pedagogen uttrycker både 
verbalt och med sin handling de regler som gäller i förskolan. Dessa regler kan vara 
svåra för barnen att förstå och det är inte alltid som pedagogerna har berättat för barnen 
att det inte är tillåtet att ta en leksak från ett barn. Detta är en osynlig regel som barnen 
förväntas förstå och kunna. Genom leken får barnen kunskap och erfarenheter om vilket 
beteende som premieras. I pedagogens arbete på förskolan är det viktigt att barnens 
samspel, de maktrelationer och underförstådda överenskommelser som finns analyseras. 
Pedagogen respekterar och uppmuntrar på detta sätt barnens relationer (Johansson, 
2001).  
 
Sammanfattning 
 
Pedagogernas olika roller vid konflikthantering mellan barn i förskolan kan vara 
stödjande, förebyggande och reglerande. Pedagogerna har ett ansvar för utvecklingen av 
relationerna mellan barnen och här är de förebilder. Vidare är det också pedagogernas 
ansvar att sätta gränser och skapa regler och rutiner. Det är viktigt att pedagogerna 
reflekterar över det förhållningssätt som passar för dem för att kunna vägleda och hjälpa 
barnen att utveckla egna strategier vid konflikthantering. Thornberg (2006) visar i sin 
studie om barns konfliktstrategier att gruppklimatet har betydelse för vilka strategier 
som utvecklas. Det är därför viktigt att pedagogerna skapar ett positivt gruppklimat. 
 
 
KONFLIKTERNAS OLIKA ORSAKER OCH DIMENSIONER 
 
Här beskrivs orsaker till konflikter mellan barn i förskolan. Utifrån ett antal forskares 
studier belyses sociala konflikter där handgripligheter, materiella anspråk och dold 
reglering ingår.   
 
Sociala konflikter 
 
Johansson (2001) skriver om barns rätt att dela världar i både lek och andra aktiviteter 
på förskolan. Det handlar om den atmosfär och tid och rum som barnen skapar 
tillsammans. Barn ingår överenskommelser med varandra när de ska leka. När detta är 
gjort har barn svårt att släppa in fler barn i leken. Barnen uttrycker sina rättigheter till 
lekvärldarna med motiv som brist på utrymme, olikheter, sympati och makt. I förskolan 
lär sig barnen att deras lek störs av andra och de blir måna om att försvara sin lek. I 
förskolan möts barnen av att det kollektiva är viktigt. Leken ska vara för alla och den är 
gemensam. Detta kan för barnen innebära att de känner ett behov att skydda leken från 
intrång. Alvestad (2010) tar i sin studie upp hur små barn förhandlar om relationer i 
olika situationer. Gällande inneslutningar och uteslutningar uppfattar han det främst 
som att barnen vill skydda sin lek och relation snarare än att de vill utestänga någon. 
Vidare menar Johansson (2001) att pedagogen ställs inför ett dilemma när den ska både 
hjälpa de barnen som vill försvara sin lekvärld och stötta de barnen som vill in i de 
andras lekvärld. Pedagogen behöver vara känslig för de olika önskningarna och se till 
att barnen hjälps på bästa sätt.  
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Ljungberg (1998) beskriver fenomenet dominanshierarki. Individer som ingår i en 
grupp infogar sig efter en hierarkisk ordning. Konflikter på förskolan kan undvikas om 
barnen håller sin plats i den hierarkiska ordningen. Om ett barn däremot försöker 
ompröva sin plats och utmanar ett barn som har en högre rang utlöses en konflikt. 
Johansson (2001) skriver att nya och yngre barn som tillkommer i en grupp ofta håller 
sig avvaktande och iakttar och försöker tolka förskolemiljön. När en konflikt uppstår  
om en leksak mellan nya barn och erfarna barn intar det nya barnet en avvaktande 
hållning. Det yngre barnet ger utan större invändningar upp rätten till leksaken eftersom 
de agerar utifrån ett underläge.  
 
Handgripligheter 
 
Johansson (2007) skriver att normen att inte skada andra tycks vara betydelsefull för 
barnen. Men även om normen är viktig bryter barnen mot den vid tillfällen då 
rättigheter kränks eller som en utväg när det inte fungerat att argumentera för sin åsikt 
eller vilja. När två barn anser sig ha rätt till samma sak och ingen vill ge sig kan bråk 
med knuffar och slag uppstå. Alvestad (2010) beskriver en händelse där två pojkar vill 
ha samma leksaksbil. Den som inte fått tag på bilen men vill ha den använder sig av en 
fysisk strategi genom att med våld försöka ta bilen. Thornbergs studie (2006) visar att 
handgripligheter är den vanligaste försvarsstrategin om barnet möts av aggression från 
motparten i en konfliktsituation.      
 
Materiella anspråk 
 
I förskolan är det vanligt med konflikter mellan barn om vem som har rätt till en sak. 
Johansson (2007) beskriver värdet av rättigheter till saker. Barnen gör 
överenskommelser och dessa är viktiga för dem. Barnen utvecklar olika villkor för 
rättigheter. Det kan gälla att vara först, vem som är starkast eller var barnen befinner sig 
i hierarkin.  Barnen uttrycker sin rätt till saker genom att inte släppa taget om en leksak 
och då krävs det styrka av barnen för att visa att de har kontroll. Den som är starkast 
vinner och får ha leksaken (Johansson, 2001). Ljungberg (1998) skriver att en tredjedel 
av konflikterna på förskolan handlar om att barnen är oense om saker. Det kan vara vem 
som ska ha en speciell leksak eller vem som ska ha en viss gunga. Detta kallar 
Ljungberg för objektkonkurrens. Även Alvestad (2010) beskriver att barn vill ha samma 
leksak och att detta får följder för deras val av förhandlingsstrategier. När de är oense 
om en leksak väljer de oftare emotionella eller fysiska strategier som inte utvecklar 
leken eller relationen. Barn har lättare att komma överens om stora lekredskap än om 
små leksaker som lättare refereras till som min eller mitt. Vidare menar Alvestad att 
förskolans leksaker inte bör ses som källa till konflikter utan en möjlighet för barnen att 
lära sig förhandla. 
 
Dold reglering 
 
Nordin-Hultman (2008) skriver i sin avhandling om regleringar av rum, material och tid 
som inrutar och avgränsar verksamheten. Detta begränsar barnens möjligheter till lek då 
pedagogerna redan bestämt förutsättningarna för hur och var aktiviteter ska äga rum. 
Eftersom barnen anpassar sig omedvetet till rutiner och regleringar i vardagen samt vad 
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som får göras och inte göras i dessa rum så skapas ett klimat där flera orsaker till 
konflikter planerats bort. Det kan gälla olika material som placerats utom synhåll för 
barnen eller rum som bara får användas tillsammans med pedagog. Vidare beskriver 
hon en indirekt osynlig makt och en opersonlig styrning. Den blir otydlig och svår att 
ifrågasätta för både barn, föräldrar och pedagoger. När pedagogerna uttrycker vad som 
är förbjudet i förskolan kan barnen uppfatta att det är tillåtet någon annanstans. Det är 
viktigt att pedagogerna talar om vem som skapat reglerna och varför. Många regler 
gäller inte bara på förskolan utan överallt i samhället. Om förskolläraren är en synlig 
styrning kan barnen lättare få en förståelse för de regler som finns och behöver följas 
menar författaren.   
 
Sammanfattning 
 
Vanliga konflikter mellan barnen på förskolan är om vem som har rätt till en sak 
(Johansson, 2007). Det handlar om materiella anspråk och barn gör överrenskommelser 
som är betydelsefulla för dem. Barnen vill skydda sin lek på förskolan och när de inte 
vill släppa in någon mer i leken är det inte för att de vill utestänga någon utan de värnar 
om och försvarar sin lek (Alvestad, 2010). Detta medför att pedagogen behöver förstå 
och tillgodose de både de barnen som vill försvara sin lek och stötta det barnet som vill 
in i leken (Johansson, 2001). Pedagogerna påverkar verksamheten genom hur de 
reglerar rum, material och tid (Nordin-Hultman, 2008). Barnen anpassar sig till dessa 
regleringar av verksamheten. Vidare menar författaren att styrningen dock inte ska ligga 
i denna osynliga och opersonliga styrning utan det är vikigt att pedagogerna visar och 
berättar för barnen varför det finns regler i verksamheten och vem som har skapat dem. 
 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Studien syftar till att undersöka och beskriva skilda uppfattningar av konflikter mellan 
barn och dess hantering i förskolan hos förskollärare. Vi har använt en fenomenografisk 
ansats i vår studie. I detta kapitel kommer vi att beskriva ansatsen och dess centrala 
begrepp.     
 
Fenomenografi är en empirisk forskningsansats som utvecklades på 1970-talet av en 
forskningsgrupp vid Pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet. 1981 
introducerade Ference Marton termen fenomenografi som en beskrivning av gruppens 
forskningsområde (Alexandersson, 1994). Marton och Booth (1997) beskriver att” 
fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen i världen såsom 
andra betraktar dem, och att avtäcka och beskriva variationer i det avseendet, i 
synnerhet i ett pedagogiskt sammanhang”(1997, sid.146).  
 
En grundenhet inom fenomenografisk forskning är uppfattningsbegreppet. Det centrala 
är hur människor uppfattar fenomen i omvärlden och hur detta framstår för just dem 
(Larsson, 1986, Kroksmark, 2007). Marton och Booth (1997) använder uttrycket sätt att 
erfara någonting vilket kan ses som synonym till att bilda sig en uppfattning. Förändras 
uppfattningen av ett fenomen ses detta på ett nytt sätt och rimligen påverkas agerandet i 
uppkomna situationer (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1977). Med erfarande 
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menar fenomenograferna den interna relationen mellan person och fenomen.  Inom 
fenomenografin letas inte efter sanningar utan det ses till hur människors uppfattningar 
av ett fenomen varierar. Det finns två olika perspektiv där samma påstående kan få olika 
betydelse beroende på vilket perspektiv som används. Första ordningens perspektiv ses 
påståendet som fakta om den fysiska världen eller om en specifik situation. Inom andra 
ordningens perspektiv ses påståendet som en spegel av hur fenomenet erfars, hur det ter 
sig för just den personen (Marton & Booth, 1997, Larsson, 1986). Marton och Booth 
(1997) beskriver vidare hur viktigt det är vid materialinsamling och analys att forskaren 
tar ett steg tillbaka från sitt eget erfarande av fenomenet och intar andra ordningens 
perspektiv. Detta för att kunna se fenomenet ur motpartens synvinkel och uppleva 
dennes erfarande. 
 
Ansatsen är beskrivande och avbildande och använder ett induktivt arbetssätt. I det 
induktiva arbetssättet utgår man från empirin och skapar sin teori (Kroksmark, 2007).  
Nedan citeras Larsson (1986, s. 21-22) där han beskriver fyra särdrag för den 
fenomenografiska ansatsen:  

• Vårt forskningsobjekt är andra ordningens perspektiv – hur omvärlden ter sig 
för människor. 

• Vår utgångspunkt är intervjuer med människor - den empiriska grunden.  
• Vi strävar efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något - variationen i 

kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen. 
• Våra beskrivningskategorier är bundna till det unika innehåll som beskrivs och 

representerar fundamentala skillnader i sätt att uppfatta något – 
uppfattningsnivån.  
 

Marton och Booth (1997) menar att variationen i människors sätt att erfara världen är 
fenomenografins forskningsobjekt. I vår studie undersöker vi förskollärarnas erfarande 
av konflikter mellan barn. Genom att undersöka hur valt fenomen behandlas i 
avhandlingar och litteratur konstitueras objektet och forskaren görs medveten om olika 
utgångspunkter och sätt att betrakta fenomenet som kan finnas hos dem som ska 
intervjuas. Forskaren använder sig av intervju för att undersöka de utvalda personernas 
sätt att erfara fenomenet. Målet är att intervjun ska komma till en nivå där den 
intervjuade reflekterar över sitt erfarande på en metanivå. Dahlgren och Johansson 
(2009) beskriver vikten av att få rika och uttömmande svar i sina intervjuer. Intervjuaren 
kan använda sig av följdfrågor för att fördjupa samtalet men också visa sitt intresse 
genom aktivt lyssnade. För att kunna utföra ett tillförlitligt analysarbete spelas 
intervjuerna in och skrivs ut.  
 
Det centrala i fenomenografin är människors uppfattningar av ett fenomen och 
variationen i deras sätt att erfara världen. Vi har utgått ifrån ansatsens begrepp i vår 
strävan att undersöka, förstå och få kunskap om förskollärares uppfattningar av 
fenomenet konflikter och konflikthantering i förskolan. Ökad kunskap om förskollärares 
uppfattningar kan visa på ämnets komplexitet och lyfta det till en mer medveten nivå. 
Genom att nå kunskap om förskollärares uppfattningar kan vi bättre förstå deras 
agerande och vilken uppmärksamhet konflikthanteringsarbetet får i arbetslaget.   
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METOD 
 
Vår studie är kvalitativ med en fenomenografisk ansats och vi har använt oss av 
intervjuer. Inom fenomenografin finns en metodologisk väg som beskriver analysens 
tillvägagångssätt. Alexandersson (1994) lyfter fram hur denna analysmodell kan se ut. 
Den består av fyra steg och börjar med genomgång av materialet, fortsätter med analys 
som mynnar ut i kategorier som bildar studiens resultat, inom fenomenografin kallat 
utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2009).  
 
INTERVJU 
 
Studien syftar till att undersöka och beskriva skilda uppfattningar av konflikter mellan 
barn och dess hantering i förskolan hos förskollärare. Eftersom vi vill beskriva och 
kategorisera människors olika uppfattningar av ett fenomen valde vi kvalitativ 
inriktning med intervju som tillvägagångssätt. Den kvalitativa forskningsintervjun 
fokuserar på intervjupersonernas värld och hur de uppfattar och erfar något (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Forskningsintervjun innebär att ett samtal struktureras upp och att 
det har ett speciellt syfte. Kvalitativa intervjuer där frågorna ställs i en viss ordning har 
en hög strukturering. Vanligtvis ges intervjupersonerna utrymme att svara med egna ord 
och intervjun har därför en låg standardisering (Patel & Davidsson, 2003). 
Intervjufrågorna i vår studie utgår från frågeställningarna där varje frågeställning 
genererade tre intervjufrågor (se bilaga 2):  
 
Hur ser förskollärarna på konflikter mellan barn i förskolan? 
 
På vilket sätt hanteras återkommande konflikter enligt förskollärarna? 
 
På vilket sätt kan förskolläraren få stöd i sitt sätt att hantera konflikter? 
 
REKRYTERING OCH URVAL  
 
Vi ansåg att tre förskolor med två intervjuer på varje var passande för vår studie. Vi var 
medvetna om att några förskolor kunde tacka nej till att delta. Vi tog kontakt via brev 
(Bilaga 1) som skickades till sex slumpvis utvalda förskolor i samma kommun. Via 
missivbrevet beskrevs vår studie och dess bakgrund och vi informerade om 
tillvägagångssätt och om hur vi kommer behandla det inspelade materialet. Via 
telefonsamtal en vecka senare fick vi sex frivilliga intervjupersoner på tre olika 
förskolor. De tre andra förskolorna tackade nej till att vara med i studien. Vi valde 
genom personlig kontakt en person för pilotintervju. Totalt intervjuades sju personer 
och alla intervjuer används i analysen. 
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Urvalsgrupp           Förskola Antal år i yrket Barngrupp 
Förskollärare 1               A 35 3-5 år 
Förskollärare 2               B 5 5 år 
Förskollärare 3               B 14 1-2 år 
Förskollärare 4               C 9 3-4 år 
Förskollärare 5               C 3 5 år 
Förskollärare 6               D 26 1-3 år 
Förskollärare 7               D 7 1-3 år 

 
GENOMFÖRANDE 
 
Vi valde att utföra en pilotintervju för att prova om intervjufrågorna var formulerade på 
ett tillfredsställande sätt. Vi såg också pilotintervjun som en möjlighet att få erfarenhet 
av en intervjusituation där vi också fick respons på vårt genomförande. Efter 
pilotintervjun ansåg vi att frågorna inte behövdes ändras. Därefter bestämdes via telefon 
dag och tid för intervjuerna. Intervjufrågorna skickades till intervjupersonerna då detta 
efterfrågades. Vid detta tillfälle såg vi inte några nackdelar med att skicka ut frågorna 
utan vi gick intervjupersonerna tillmötes.  
 
Intervjuerna genomfördes på de förskolor där förskollärarna är verksamma i avskilda 
rum utan yttre störningar. På två av förskolorna genomfördes båda intervjuerna direkt 
efter varandra. På en förskola genomfördes två intervjuer vid två olika tillfällen. Vi har 
närvarat båda två vid alla sex intervjutillfällena och även vid pilotintervjun. Detta gjorde 
vi för att båda två ska ha samma utgångspunkt inför analysarbetet. Intervjuerna tog 
mellan 17 – 35 minuter. Variationen i tid kan ha sin förklaring i hur respondenterna 
upplevde intervjusituationen eller hur mycket de ville berätta för oss. Vi valde att 
använda oss av diktafon för att kunna återge intervjuerna på ett korrekt sätt. 
Transkriberingen av de inspelade intervjuerna delades upp, en av oss skrev ut 4 
intervjuer och den andra skrev ut 3. Totalt blev det 21 A4-sidor transkriberad text. 
Dessa transkriberingar utfördes samma dag som intervjuerna genomfördes. 
Intervjupersonerna erbjöds via telefon att läsa sina utskrivna intervjuer. En förskollärare 
valde att läsa och godkände därefter via mail användandet av intervjun. De sex övriga 
förskollärarna avböjde erbjudandet och godkände per telefon. 
 
TROVÄRDIGHET 
 
Patel och Davidsson (2003) beskriver kvalitet i kvalitativa studier. Författarna skriver 
att validiteten i studien gäller hela forskningsprocessen. I Stukàt (2005) beskrivs 
validitet, studiens giltighet. Mäter intervjun det som var tänkt att mätas. Reliabilitet är 
studiens tillförlitlighet, hur väl fungerar mätinstrumentet, i detta fall intervju. Patel och 
Davidsson (2003) skriver att i en kvalitativ studie där en intervju har genomförts två 
gånger och fått olika svar behöver det inte betyda att studien har låg reliabilitet. Det kan 
vara intervjupersonen som har ändrat uppfattning eller fått nya insikter från förra 
intervjutillfället. De förutsättningar som är vid intervjutillfället är det som reliabiliteten  
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bör betraktas utifrån. Det är viktigare för forskaren att få fram den unika situationen 
genom variation i svaren mer än samma svar.   
 
När forskaren transkriberar intervjumaterialet sker en påverkan på materialet. I 
transkriberingsprocessen försvinner mimik, betoningar och kroppsspråk. Forskaren kan 
genom att formulera om talspråk till skriftspråk ändra innebörden av intervjusvaren 
(Patel & Davidsson, 2003).  
 
I våra intervjuer har vi presenterat frågorna i samma följd och på samma sätt. Vi 
alternerade mellan oss vem som presenterade fråga 1 A-C, 2 A-C och 3 A-C. 
Följdfrågor ställdes vid behov för att återföra fokus på intervjufrågan eller för att få den 
intervjuade att utveckla sitt svar.   
 
De resultat vi har kommit fram till i vår studie kan vi generalisera till en viss del 
eftersom konflikter förekommer på alla förskolor. Studien visar resultat som gäller de 
förskollärare som vi har intervjuat men de kan inte tros vara helt unika. Den variation en 
studie visar menar Marton och Booth (1997) kan generaliseras även om det inte gäller 
för enskilda uttalanden.  
 
FORSKNINGSETIK 
 
Vi har utgått från God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) där fyra begrepp om etik 
beskrivs: 

• Forskaren kan endast lova sekretess om en handling faller under en paragraf i 
offentlighets- och sekretesslagen. Ett tidsbegränsat skydd kan då ges. Kravet 
uppfylldes genom att det endast är vi och vår handledare som har läst det 
transkriberade materialet. 

• Tystnadsplikt och sekretess hör ihop. Om en handling är belagd med sekretess 
följs det av tystnadsplikt. Omvänt gäller dock inte detta. Kravet har uppfyllts 
genom att vi inte för personlig information om förskollärarna vidare.  

• För att etikprövningsnämnder ska godkänna en studie är det en förutsättning att 
uppgifter om personer eller namn har anonymiserats. Det kan dock medföra 
nackdelar när kontroller av forskarnas uppgifter ska utföras. Kravet har uppfyllts 
genom att inga personuppgifter finns i transkriberingarna. 

• Det är viktigt att forskaren ger konfidentialitet åt de personer som deltager i 
undersökningarna. Deras integritet och privatliv bör skyddas. Kravet uppfylldes 
genom att varken förskollärare, förskola eller kommun kan härledas i studien. 

 
I vårt missivbrev som skickades ut till förskolorna informerade vi att deltagandet i 
undersökningen är helt frivillig och kan avbrytas när som helst. Vi upplyste om att vi 
önskade spela in intervjuerna för att underlätta bearbetning och analys av resultatet. 
Vidare stod att personuppgifter och liknande kommer att behandlas konfidentiellt och 
materialet kommer att avkodas så att varken förskollärarna eller förskolorna kan 
identifieras.  
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ANALYS 
 
I det fenomenografiska analysarbetet är det viktigt att forskaren ser fenomenet ur andra 
ordningens perspektiv (Marton & Booth, 1997, Larsson, 1986). Detta innebar att vi 
försökte bortse från vår egen erfarenhet och granskade intervjupersonernas uppfattning 
av konflikter och konflikthantering. Larsson (1986) beskriver hur analysarbetet kräver 
läsning och reflektion i flera led för att forskaren ska kunna gestalta de variationer i 
uppfattningar som finns i materialet. De kategorier som formuleras måste granskas 
kritiskt och sökandet efter likheter och skillnader pågår i flera steg. Marton och Booth 
(1997) menar att kategorisystemet i en studie med relativt få deltagare aldrig kan göra 
anspråk på att vara definitivt. Däremot är det viktigt att kategorierna är fullständiga vad 
gäller den undersökta gruppens erfarande. Marton och Booth (1997) anger tre kriterier 
som en studies beskrivningskategorier bör uppfylla för att vara metodologiskt 
motiverade: 

1. Var kategori måste väl avgränsat beskriva något om ett specifikt sätt att erfara 
ett fenomen. 

2. Kategorierna måste relatera till varandra på ett logiskt och gärna hierarkiskt sätt. 
3. Kategorierna bör vara så få som möjligt för att belysa den kritiska variationen i 

undersökningen. 
 
För att på ett systematiskt sätt kunna bearbeta vårt insamlade material använde vi oss av 
den analysmodell i fyra steg som beskrivs av Alexandersson (1994):  
 

1. Bekanta sig med materialet och skapa ett helhetsintryck. Vi sammanställde 
alla svar under respektive fråga. Därefter läste vi materialet ett flertal gånger. 

2. Sök efter likheter och skillnader i materialet. Vi läste och urskiljde likheter 
och skillnader i förskollärarnas uppfattningar.  

3. Skapa kategorier. Efter att ha analyserat och tolkat utsagorna framkommer 
beskrivningskategorier och utfallsrum. Inom utfallsrummet uppfattning av 
konflikter och dess skillnader framkommer beskrivningskategorierna: storlek, 
frekvens, typ och uppkomstsätt. Inom utfallsrummet uppfattning av 
konflikthantering framkommer beskrivningskategorierna samtala, avskilja, 
närvara, reglera. Gällande uppfattningar av hanteringsstöd så framkom 
beskrivningskategorierna arbetslag, litteratur och externt stöd.    

4. Studera den underliggande strukturen. Vi analyserade de kategorier vi fått 
fram och materialet i sin helhet. Utifrån de utfallsrum vi fått fram analyserar vi 
hur uppfattningarna förhåller sig till varandra. Vi kommer fram till att de 
enskilda uppfattningarna inte kan rangordnas utan är på samma nivå och bildar 
et horisontellt kategorisystem.  

 
De framkomna utfallsrummen gavs slutligen mer beskrivande rubriker. Utfallsrummet 
uppfattning av konflikter och dess skillnader ges rubriken uppfattningar av konflikter. 
Utifrån de ingående beskrivningskategorierna kallas utfallsrummet uppfattning av 
konflikthantering för erfarenhetsbaserade strategier. Slutligen ges utfallsrummet 
uppfattningar av hanteringsstöd rubriken informell kompetensutveckling. 
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RESULTAT 
 
Studien syftar till att undersöka och beskriva skilda uppfattningar av konflikter mellan 
barn och dess hantering i förskolan hos förskollärare. Mot bakgrund av detta är studiens 
frågeställningar följande: 
  
Hur ser förskollärarna på konflikter mellan barn i förskolan? 
På vilket sätt hanteras återkommande konflikter enligt förskollärarna? 
På vilket sätt kan förskolläraren få stöd i sitt sätt att hantera konflikter? 
 
Resultatet består av tre delar och behandlas under följande huvudrubriker: 

• Uppfattningar av konflikter 
• Erfarenhetsbaserade strategier 
• Informell kompetensutveckling 

     
I vårt resultat innebär kursiv text att det är citat från förskollärare. 
 
 
DEL 1. UPPFATTNINGAR AV KONFLIKTER 
 
Förskollärarna ger uttryck för uppfattningen att konflikter i förskolan uppstår när barnen 
inte kommer överens eller inte kan reda ut en situation där de är oense.  
 

[konflikt] … det är väl när barnens behov och önskningar kolliderar med 
varandra på något sätt (Förskollärare 1). 
 

Om skillnader i konflikter 
 
Bland förskollärarna finns olika uppfattningar om vad som skiljer konflikter åt. 
Uppfattningarna delas in i kategorierna storlek, frekvens, typ och uppkomst sätt.  
 
Storlek 
 
Förskollärarna uppfattar att konflikter kan vara små vardagliga eller större mer 
allvarliga situationer.  

 
Skillnader på konflikter är det ju, det kan vara en vardaglig konflikt.... sen 
kan det vara barn som faktiskt utstuderat är taskiga mot vissa barn….en 
djupare konflikt (Förskollärare 6).   

 
Frekvens 
 
Förskollärarna uppfattar skillnad i hur frekventa konflikter är, antingen är det enstaka 
händelser utan samband eller av återkommande karaktär där konflikter uppstår mer 
frekvent.    
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…barn som det hela tiden varit konflikter runt. Och det är jättejobbigt, då 
orkar man inte behålla lugnet. Då blir det inte som man vill (Förskollärare 
1). 

 
Många återkommande konflikter påverkar förskollärarnas agerande på grund av en lägre 
toleransnivå. De menar att tålamodet minskar och det blir svårare att agera på det sätt 
som de vill och avser. 
 
Typ 
 
Förskollärarna ger uttryck för uppfattningen att det finns olika typer av konflikter. 
Barnens osämja kan bero på kamp om äganderätten till leksaker, två barn vill ha samma 
sak. Osämjan kan också ha sin grund i vem som ska bestämma i leken. När barnen är 
osams övergår det ofta i någon form av handgripligheter, de knuffas eller slåss. Det kan 
också vara en utstuderad handling där ett barn medvetet skadar ett annat.      
 

Verbala eller icke verbala (Förskollärare 3). 
 
...det finns jättemycket som kan vara konflikt. Två barn som är osams av en 
eller annan anledning, de är inte överens sen om orsaken kan vara att det 
har hänt nånting, den får inte vara med, det är någon som har slagit någon 
annan etc (Förskollärare 2).   

 
Förskollärarna uppfattar uteslutningar som en vanlig anledning till konflikter. Barnen 
utesluter varandra på olika sätt, de vill inte hålla varandra i hand eller släppa in någon 
mer i leken.     
 

…någon som inte får vara med i leken (Förskollärare 1).   
  

Enligt förskollärarna blir barnen osams i leken eller vardagssituationer. Denna osämja 
förekommer dagligen på förskolan. När barn går till handgripligheter reagerar 
förskollärarna kraftigare än vid verbala oenigheter. 
 
Uppkomstsätt 
 
Förskollärarna uppfattar skillnad mellan konflikter som en följd av hur konflikten 
uppkommit, genom barnens eller de vuxnas agerande.  
 
…att vi vuxna skapar konflikter också genom att vi säger saker……jag gör då en 
konflikt av något som inte behöver vara en konflikt (Förskollärare 2). 
 
Förskollärarna agerar olika beroende på hur de uppfattar konflikten och hur allvarlig de 
anser att den är.  
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DEL 2. ERFARENHETSBASERADE STRATEGIER 
 
Förskollärarna agerar på olika sätt vid återkommande konflikter beroende på hur de 
uppfattar konfliktsituationen. Det är viktigt för förskollärarna att avvakta och läsa av 
vad som pågår innan de agerar. Förskollärarna vill ge barnen möjlighet att själva hantera 
konflikten. De är närvarande i barngruppen och samtalar med barnen som ett sätt att 
förebygga konflikter. I barngruppen uppfattar vi att det finns både öppna och dolda 
regler. Förskollärarna ger uttryck för att barnen ska försöka hantera konflikten själva 
men när de anser att det inte går agerar de. Betydelsefullt för deras agerande är 
kännedom om barngruppen och de individer som ingår i den.  
 
Förskollärarnas uppfattningar av konflikthantering har vid analys gett följande fem 
kategorier: avvakta, samtala, avskilja, närvara och reglera.  
 
Avvakta 
 
Förskollärarna anser att det ingår i barnens lärande att hantera konflikter och därför vill 
de ge barnen en möjlighet att själva försöka hantera situationen. Det framkommer att 
förskollärarna ibland kan uppleva att de ingriper för snabbt och att barnen inte har fått 
chansen att pröva själva.  
 

Vi försöker att de i möjligaste mån ska kunna lösa det själva för annars blir 
det inte att de lär sig hur man hanterar en konflikt, utan det blir jag som 
hanterar konflikten åt dem (Förskollärare 7). 

 
….tittar på lite, vad är det som händer och analyserar innan jag går in, 
behövs jag eller reder det sig självt….då gör jag ett medvetet val att jag 
tittar på, jag ignorerar det inte utan jag är fullt medveten om att det är en 
konflikt….(Förskollärare 2). 

 
Förskollärarna ger uttryck för att vikarierande personal ingriper tidigare än vad de skulle 
gjort själva. De menar att det är lättare att avvakta när man känner sin barngrupp. När 
förskollärarna avvaktar gör de ett medvetet val, de funderar över om de behöver gripa 
in. De upplever att de försöker behålla lugnet och kontrollera sin egen ilska. De 
reflekterar över risken att lägga skulden på fel person eftersom de sällan ser hela 
händelseförloppet. De tänker därför en extra gång innan de agerar.  
 

Jag försöker ju att behålla lugnet och lyssna på dem (Förskollärare 1).  
 

…om det är nån som slår…då kan jag nog bli väldigt arg först (Förskollärare 3). 
 

Då tycker jag att det är jätteviktigt att man inte lägger skulden på någon om 
man inte har varit med från riktigt allra första början och sett hur det har 
gått till (Förskollärare 6). 
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Samtala 
 
Förskollärarna agerar som samtalsledare där de lyssnar på de inblandades olika 
uppfattningar och försöker tillsammans med barnen komma överens om en lösning. 
Ibland tar förskollärarna med sig barnen till en ostörd plats för samtal. Det framkommer 
att förskollärarna samtalar med barnen på olika sätt.  Ett sätt är att i samtalet med barnen 
utreda skuldfrågan där syftet är att komma fram till vem som gjorde fel. Ett annat 
samtalssätt är att inte fråga barnen varför de agerade på ett visst sätt därför att barnen 
oftast inte kan svara på det.  
 

Att man genom samtal kan komma till att man accepterar att någon har 
gjort fel (Förskollärare 4). 

 
….konstatera att det har blivit fel…Så är det inte sig själv man ska 
analysera utan då är det en situation (Förskollärare 2). 

 
För att förebygga konflikter mellan barnen samtalar förskollärarna om hur de ska vara 
mot varandra och att de ska respektera andras saker och känslor. Som ett led i hur 
barnen ska vara mot varandra använder de sig av veckans kompis. 
 

Man pratar med dem också om hur man ska vara mot varann (Förskollärare 1).  
 
I samtal relaterar förskollärarna till tidigare händelser mellan barnen och 
uppmärksammar positivt agerande. Förskollärarna hjälper barnen att sätta ord på 
händelser och känslor. Förskollärarna upplever sig som medlare mellan barnen där de 
lyfter de inblandades åsikter om den uppkomna situationen. De försöker få barnen att 
förstå motpartens känslor och tankar.  

 
…de får berätta var sin bild och tolka och hjälpa barnen på att sätta ord på 
känslor, känner du så här…(Förskollärare 2). 

 
…hur skulle du känna det? Jag försöker få dom att känna sig in i den 
andras situation (Förskollärare 5).  

 
Avskilja 
 
Om de upplever att barnen inte kan reda ut situationen, att det blir eller riskerar att bli 
handgripligheter, gör de ett ingripande. Förskollärarna som arbetar med de allra yngsta 
barnen agerar i konfliktsituationer genom att avskilja barnet. De menar att samtal inte är 
meningsfullt när barnen inte har förmågan att ta det till sig.   
  

Går det till handgripligheter så får man naturligtvis sära på barnen 
(Förskollärare 4).  

 
…så gör man inte här och så lyfter man bort dem från situationen 
(Förskollärare 3).  
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Närvara 
 
Förskollärarna menar att närvaro i barngruppen på olika sätt kan förebygga konflikter. 
Ett sätt är att förskolläraren är i närheten, bara genom att finnas i rummet kan det bli 
lugnare i barngruppen. De kan också bevaka situationen i periferin eller aktivt delta i 
leken och kan då avleda när de märker att en konflikt är på väg att uppstå.  
 

Barn är experter på att vara taskiga mot varandra när ingen ser. Så bara 
genom att finnas till tror jag att vi kan stoppa väldigt mycket (Förskollärare 
2). 
 

Ibland upplever förskollärarna att det finns barn som behöver deras närvaro i leken som 
ett sätt att förebygga konflikter.  
 
I svaren framkommer också att förskollärarna tröstar barnen eftersom de ofta blir ledsna 
i konfliktsituationer. De uttrycker en omsorgstanke där de vill finnas till för de barnen 
som behöver tröst. 
 

…blir det en handgriplighet som leder till att någon blir ledsen att man är 
två kollegor som hjälps åt där en kan trösta den som är 
ledsen…(Förskollärare 4). 

 
Förskollärarna ger uttryck för att de använder de olika strategierna vid olika tillfällen 
men detta är inte reflekterat eller förankrat i arbetslaget.  
 
Reglera 
 
En del av förskollärarna ger uttryck för att de har generella regler medan andra menar 
att de inte har det. Där förskollärare menar att de inte har några regler ser vi att det ändå  
finns en dold reglering. Vi tolkar svaren som att det finns en öppen och en dold 
reglering.  
 

Näe det kan jag väl inte säga att vi har [generella regler] utan vi strävar 
efter på vår förskola att de ska känna sig välkomna som den de är 
(Förskollärare 4). 

 
Ovanstående citat tolkar vi som att det finns en generell regel där barnen ska acceptera 
andra som de är. Men det är inte en öppen regel i barngruppen. Andra förskollärare ger 
uttryck för att de har regler för hur barnen ska vara mot varandra. Det handlar om att 
visa respekt och hänsyn, man får inte slåss eller skada någon. Förskollärarna ser regeln 
”alla får vara med” som ett dilemma på så vis att de vill respektera den lek som pågår 
men samtidigt hjälpa det barnet som vill in i leken. De tillämpar inte regeln utan 
försöker kompromissa och få barnen att förstå att alla får vara med men inte samtidigt i 
alla situationer. Förskollärarna erbjuder en annan aktivitet för det barnet som inte släpps 
in i leken. Den här problematiken som förskollärarna ställs inför uppmärksammar 
Johansson (2001) och menar att de behöver vara känsliga inför de olika önskningarna 
som barnen uttrycker.  
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Ibland vill man leka väldigt tajt i en liten grupp och man vill inte att det 
kommer in fler barn och då måste den viljan också få vara viktig 
(Förskollärare 4). 

 
Förskollärarna reglerar verksamheten genom att bestämma hur många barn som får vara 
i olika rum samtidigt.   
 

Sen har vi avgränsat, vi har satt upp hus, att man bara får vara ett visst 
antal barn i ett rum (Förskollärare 7). 
 

De har kommit fram till en fördelning för olika rum beroende på vilken verksamhet som 
är tänkt att pågå i rummet. Nordin-Hultman (2008) menar att regleringar av rum, 
material och tid begränsar barnens möjligheter till lek. Att reglera i miljö och 
verksamhet uppfattar förskollärarna som en möjlighet att förebygga konflikter. De 
organiserar miljön genom material och möbler. I verksamheten grupperas barnen på 
olika sätt vid aktiviteter, i samlingar och vid måltider.  
 

I tamburen blir det ju lätt konflikter om alla är där på en gång. Och likaså 
matvagnen har jag tänkt på också om det är många där på samma gång. Att 
man försöker hålla kvar några, vem ska ta först och så (Förskollärare 1). 

 
Man tänker den ska inte hålla den i handen och den ska inte gå den vägen 
(Förskollärare 3).   
 

Avsikten med gruppindelningen är dels att få en bra fördelning av barnen, så att det inte 
blir för många barn på samma ställe. Men det kan också vara för att särskilja på barn 
som ofta hamnar i konflikter med varandra.    
 
 
Del 3. INFORMELL KOMPETENSUTVECKLING 
 
Förskollärarna känner ett stort stöd i att diskutera konflikhantering med sina kollegor. 
De hämtar också inspiration från både egen och gemensam litteraturläsning. Om 
förskollärarna har en allvarlig konfliktsituation på sin avdelning anser de att det behöver 
lyftas i hela personalgruppen. Övergripande diskussioner om gemensamma 
förhållningssätt eller metoder för konflikthantering förekommer inte kontinuerligt.  De 
vet att de kan få handledning utanför arbetslaget när de upplever att det finns ett behov 
av stöd för att hantera en uppkommen situation. Förskollärarna uppfattar olika 
möjligheter till stöd och dessa har vi sammanfört i tre kategorier. Vi ser att 
förskollärarna uppfattar att de får stöd i huvudsak av sitt arbetslag men också från 
litteratur och extern kompetens.  
 
Arbetslag 
 
Analysen visar på att förskollärarna stöttar varandra i arbetslaget. När de är frustrerade 
över en situation med barnen kan de få tips och stöd av sina kollegor. I personalrummet 
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delar de med sig av sina erfarenheter och diskuterar olika uppkomna konfliktsituationer.  
 

Vi stöttar ju varandra, vi i personalen (Förskollärare 1). 
 
Förskollärarna menar att konflikthantering uppmärksammas i personalgruppen genom 
att olika konkreta händelser diskuteras. Vid behov av ett gemensamt förhållningssätt 
gentemot ett barn vid t ex utevistelse tas hanteringen upp på hela förskolan. Det kan 
även vara praktiska detaljer som att ta hand om avdelningens barn vid handledning.   
 

Är det något speciellt som man känner då lyfter vi ju det. Nu har det vart 
liksom den här situationen har uppstått flera gånger. Hur gör vi med det 
här?(Förskollärare 5)  

 
Förskollärarna anser inte att de arbetar efter någon speciell metod. De har personliga 
tankar och strategier för hur de går tillväga i konflikthantering. Det varierar om strategin 
är gemensam för arbetslaget eller om den är individuell. Förskollärarna nämner att deras 
strategier kan grunda sig i tankar från deras utbildning men också användbara råd och 
idéer som de stöter på i olika sammanhang. 
 

Metod vi arbetar efter, näe det har vi nog inte men man har väl en strategi 
kanske mer än en metod. Man vet lite hur man tänker och hur man går 
tillväga (Förskollärare 6). 

 
Vi kanske inte har pratat så mycket om det[arbetssätt]men jag tror ändå att 
vi gör det ganska lika (Förskollärare 1). 
 
Det är inte så att vi sitter ner och pratar om det på APT eller nåt sånt där 
(Förskollärare 3). 
 

Konflikthantering lyfts inte kontinuerligt som ett generellt ämne vid personalmöten eller 
liknande men det ges uttryck för att det borde vara så.   
 
Litteratur 
 
Förskollärarna får stöd genom litteraturen, de söker information i böcker, tidningar och 
på nätet. I svaren framkommer att gemensam litteraturläsning i arbetslaget är 
meningsfullt. Förskollärarna ser fördelar med att arbetslaget har läst samma bok och kan 
dra gemensamma paralleller mellan bok och situationer på förskolan. 
  

Vi har mycket litteratur och det känner vi att vi kan luta oss tillbaka på… 
varandras erfarenheter och litteraturen (Förskollärare 5). 
 
Man letar information i böcker och tidningar och på nätet…(Förskollärare 
7). 
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Externt stöd 
 
Erfarenheten av externt stöd varierar bland förskollärarna. Från att de knappt känner till 
möjligheterna att få stöd till att de har fått extern handledning. Detta har då skett genom 
kontakt med bvc, elevhälsan, specialpedagog eller pedagogista. Förskollärarna ser en 
fördel med att få hjälp utifrån av någon som kan se situationen från en annan synvinkel 
och ge handledning. 
 

  
Jaa, det funderade jag på vad det finns…det kan man kanske få från elevhälsan 
om det är något allvarligt. Jag vet inte (Förskollärare 1). 
 
…man behövde någon att få bolla lite med och få någon [pedagogista]som 
kunde se det från ett annat håll (Förskollärare 6). 

 
Förskollärarna ger inte uttryck för att de behöver mer stöd än det de får idag.   
 
Det framgår av resultatet att förskollärare i studien har erfarenheter av konflikter 
eftersom de möter dem dagligen på förskolan. Deras beskrivningar utgår från personliga 
tolkningar och erfarenheter av konfliktsituationer. Dessa erfarenheter ligger till grund 
för hur de agerar i sin yrkesroll. Resultatet visar att förskollärarna har en 
överensstämmande uppfattning om att konflikter handlar om när barnen är oense av 
någon anledning. De ser gärna att barnen själva hanterar konflikter och agerar när de 
anser att behovet finns. Förskollärarnas agerande grundar sig i personliga känslor och 
uppfattningar som de mer eller mindre reflekterat över. Förskollärarna använder de 
strategier som de menar fungerar utifrån deras erfarenheter i barngruppen. Konflikt och 
konflikthantering visar sig vara ett komplext ämne som kräver reflektion hos 
förskolläraren och arbetslaget för att fullfölja uppdraget enligt läroplanen. Resultatet 
visar att det förekommer sällan organiserad och formell kompetensutveckling angående 
konflikter i förskolan. Förskollärarna stöttar varandra kollegialt genom informella 
samtal. 
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DISKUSSION 
 
Diskussionskapitlet är uppdelat i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. 
 
METODDISKUSSION  
 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva skilda uppfattningar av konflikter 
mellan barn och dess hantering i förskolan hos förskollärare. Studien är en kvalitativ 
studie och bygger på intervjuer av ett antal förskollärare. Intervjusvaren analyserades 
utifrån en fenomenografisk analysmodell. 
 
Valet att skicka ut en förfrågan om deltagande till dubbelt så många förskolor mot vad 
vi tänkt oss för studien var befogat, då tre av förskolorna tackade nej. När vi gjorde vårt 
urval av förskollärare hade vi inga anspråk på erfarenhet inom yrket eller vilken 
barngrupp de arbetade i. Det visade sig att förskollärarna i urvalet arbetar med barn i 
olika åldrar och har en bred spridning av tjänsteår. Om alla intervjupersoner hade varit 
nyutexaminerade och endast arbetat med 1-2 åringar hade vi förmodligen inte sett lika 
varierade uppfattningar i intervjusvaren. Resultatet av studien gäller för de förskollärare 
som ingår i studien men utifrån från vår arbetserfarenhet gör vi bedömningen att de och 
deras uppfattningar inte kan ses som helt unika.  
 
För att undersöka förskollärares uppfattningar har vi använt oss av kvalitativ 
forskningsintervju. Intervjufrågor utformades med syfte att fånga förskollärarnas 
uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009). Svårigheten med att undersöka 
uppfattningar är att veta om intervjupersonen svarar utifrån sin egen uppfattning eller 
om de ger uttryck för en allmän uppfattning. Vi anser att intervjufrågorna är tydligt 
formulerade men i analysarbetet upptäcker vi att några svar inte hör ihop med ställd 
fråga utan en annan intervjufråga. Detta uppmärksammade vi inte under intervjuerna. Vi 
ställde följdfrågor där vi kände att det behövdes men i analysarbetet har det framkommit 
att flertalet egentligen inte gav önskat syfte. Detta tycker vi visar på en svårighet i att 
intervjua. Trots svårigheter har vi fått ett omfattande intervjumaterial som vi kunnat 
analysera till ett resultat som svarat på våra frågeställningar. 
 
Vi lät intervjupersonerna ta del av studiens frågor innan. Detta är vanligtvis inte brukligt 
av den fenomenografiske forskaren. Vi kan därför inte säkert veta om och i så fall hur 
det har påverkat intervjupersonernas svar. Den erfarne fenomenografiska forskaren med 
intervjuvana kan få intervjupersonen att reflektera över sitt erfarande på en metanivå, 
vilket är målet inom fenomenografin menar Marton och Booth (1997). Vi anser att vi 
saknar den erfarenheten av att genomföra intervjuer.  
 
Analys enligt den fenomenografiska metoden innebär en tydlig struktur för hur 
insamlad data ska bearbetas. Vi utgick från en analysmodell i fyra steg beskriven av 
Alexandersson (1994). Metoden gav oss stöd i analysen och medförde att vi kunde 
arbeta oss fram till vårt resultat.  
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RESULTATDISSKUSSION 
 
I resultatdiskussionen diskuterar vi uppfattningarna och dess pedagogiska implikationer. 
Förskollärarnas uppfattningar ska inte förstås som fakta utan de ska ses som speglingar 
av hur de erfar fenomenen konflikter och konflikthantering i förskolan. Vi har valt att 
strukturera diskussionen utifrån förväntningar på självlärda barn och yrkesrollens 
komplexitet och utmaningar.  
 
Förväntningar på självlärda barn 
 
Kompetenta konflikthanterare 
 
Barnen på förskolan förväntas av förskollärarna att i många fall kunna hantera 
konfliktsituationer på egen hand. Förskollärarna håller sig medvetet i bakgrunden och 
bevakar hur situationen utvecklas. Det är positivt att förskollärarna har en tro på barnens 
egna förmågor och ser dem som kompetenta. Men detta räcker inte för att utveckla 
barnens strategier. Öhman (2003) menar att barns förmåga att hantera konflikter kräver 
handledning och övning. Det är inget som barnen kan naturligt utan pedagogen måste 
hjälpa och vägleda. Alvestad (2010) visar i sin studie att barn som har goda relationer 
och kan ta andras perspektiv lyckas oftare i förhandlingar och hamnar därför inte lika 
lätt i konflikt. Vi anser att pedagogerna aktivt behöver delta för att hjälpa barnen i 
konfliktsituationer och visa dem alternativa sätt. Genom att ge barnen verktyg för att 
hantera konflikter och möjligheter att öva skapas en erfarenhetsbank hos barnen. När 
barnen kan använda sina erfarenheter som framgångsrika strategier kan framtida 
konflikter hanteras. 
 
Induktiva strategier 
 
I intervjuerna framkommer att förskollärarna samtalar med barnen i konfliktsituationer. 
Vi ser likheter i deras samtal med det som Thornberg (2004) kallar en induktiv strategi, 
där pedagogen resonerar och förklarar med syfte att få barnen att se andras perspektiv 
och känslor. Vid samtalen kan fokus antingen vara på barnens agerande eller på 
situationen. Genom att förskollärarna uppmärksammar situationen och analyserar den 
kommer de ifrån skuldfrågan. Ett synsätt där barnen erfar att skuldfrågan är viktigt ger 
dem inte hållbara strategier för konflikthantering. Konflikthanteringsmodellen NVC 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003) menar att man inte ska utreda skuldfrågan utan 
istället skapa förståelse och samarbete. Samtal vid konflikter ska vara positiva och syfta 
framåt till ett nytt beteende menar Åhs (1998). Vi håller med författaren och anser att  
för att kunna genomföra framåtsyftande samtal krävs ett reflekterande över vilka 
strategier som är gynnsamma.  
 
Osynliga regler 
 
I vår studie har vi tolkat förskollärarnas uttalande som att det förekommer både öppna 
och dolda regler. En del förskollärare menar att de har regler för hur barnen ska vara 
mot varandra, andra menar att de inte har några generella regler. Vi tror att det finns och 
behövs regler i alla barngrupper men att de inte alltid är reflekterade och medvetna. 
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Både Thornberg (2006) och Öhman (2003) anser att regler är nödvändiga och att de 
måste vara förankrade så att såväl barn som personal vet vad som gäller. En annan sorts 
regler är den dolda reglering som uppkommer när förskollärarna bestämmer över rum, 
tid och material (Nordin-Hultman, 2008). Vi menar att när förskollärarna reglerar t ex 
hur många som får vara i samma rum anser de sig eliminera en riskfaktor och på så sätt 
minska konflikterna. Detta anser vi inte vara en långsiktig lösning eftersom det inte ger 
barnen några strategier för att hantera konflikter.  
 
I intervjuerna framkom att flera förskollärare menar sig inte tillämpa regeln ”alla får 
vara med”. De ser det inte som möjligt att alla kan vara med alltid. Att de ändå tar upp 
regeln visar på att det finns en allmän uppfattning som de kanske känner att de behöver 
försvara sig mot. Hos föräldrar och även inom förskolan finns ”alla får vara med” kvar 
som en osynlig reglering. Som vi ser det, finns ett dilemma i regeln där två olika viljor 
ska respekteras, viljan att värna lekvärlden och viljan att delta i lek. Både Alvestad 
(2010) och Johansson (2001) menar att när barnen inte vill släppa in någon mer i leken 
handlar det om att de vill värna den lek som pågår och inte att de egentligen vill utesluta 
någon. Vi håller med om att det är viktigt att värna om en fungerande lek och att detta 
går före att kräva av barnen att släppa in ytterligare barn.  
 
Yrkesrollens komplexitet och utmaningar 
 
Värdegrundsarbete 
 
Arbetet med konflikthantering är mycket mer än att bara hantera själva konflikten. Ett 
arbetssätt där konflikthantering ingår i värdegrundsarbetet medför att det blir förankrat i 
verksamheten. I vår studie anger förskollärarna att de arbetar med värdegrundsfrågor 
som innefattar hur en bra kompis ska vara. Vi ser dock inte en medveten 
sammankoppling mellan värdegrundsarbetet och det förebyggande 
konflikthanteringsarbetet. Vikten av medvetet arbete med känslor och relationer i 
barngruppen för att få ett positivt gruppklimat styrks av Thornberg (2006) som i sin 
studie visar att barnen svarar i en konfliktsituation med samma beteende som de möter.   
När förskollärarna arbetar för ett positivt gruppklimat resulterar detta i vänligare 
strategier i konflikthantering.   
 
Yrkesrollens uppdrag 
 
Enligt Lpfö 98, rev 2010 (Skolverket, 2010) ska förskolan sträva efter att barnens 
förmåga att fungera i grupp och att hantera konflikter utvecklas. Vidare ska arbetslaget 
hjälpa barnen hantera konflikter och ge barnen möjlighet att utveckla sina sociala 
förmågor där empati, omtanke och respekt för medmänniskor är viktiga byggstenar. Vi 
menar att en verksamhet där förskolläraren arbetar långsiktigt med konflikthantering är 
en nödvändighet för att fullgöra uppdraget. Utifrån resultaten i vår studie uppfattar vi 
det som att förskollärarna ser konflikthantering som en punktinsats där de löser 
konflikter utan en långsiktig, reflekterad strategi. Vi anser att förskollärarna behöver 
lära barnen strategier för konflikthantering redan på förskolan. Det är ett arbete som 
måste påbörjas när barnen är små, det går inte att vänta och tänka att det är något som 
skolan kan arbeta med. I förskolan behöver barnen få stöd i små vardagliga 
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konfliktsituationer för att lära sig strategier som blir användbara vid större konflikter i 
framtiden. Konsekvensen av att förskollärare inte har reflekterat och insett betydelsen 
av ett strukturerat konflikthanteringsarbete på förskolan blir att barnen står sämre 
rustade för framtiden. Barn som har framgångsrika strategier och har erövrat förmågan 
att förhandla redan när de är små kommer att ha nytta av detta både i skolan och resten 
av livet.  
 
Oreflekterade förhållningssätt 
 
Konflikthantering är ett komplext ämne som kan uppfattas på många olika sätt och alla 
har sina egna personliga erfarenheter. Vilka reaktioner som väcks och hur 
konfliktsituationer hanteras grundar sig i personliga uppfattningen av konflikter och 
vilken kultur förskolläraren ingår i. Det visade sig vid intervjuerna att förskollärarna 
hade svårt att skilja på hur de agerar mot hur de upplever sig i en konfliktsituation. 
Detta tolkar vi som att de inte har reflekterat över hur de reagerar i konfliktsituationer. 
Öhman (2008) menar att det är viktigt att pedagoger har självkännedom och har 
reflekterat över sina känslor för att kunna vara goda förebilder. Det går inte att bortse 
från sina privata känslor och uppfattningar, därför är det viktigt att vara medveten om 
att de finns och reflektera över vad de kan ge för konsekvenser för det professionella 
agerandet. Pedagogen behöver hitta sina egna resurser och fundera över vilket 
förhållningssätt och vilka strategier som kan fungera i den egna barngruppen (Öhman, 
2008). Vi menar att ur denna synvinkel kan personliga uppfattningar vara en resurs 
tillsammans med egna erfarenheter men det krävs ett medvetet reflekterande. 
 
Förskollärarnas agerande i konfliktsituationer bygger inte på medvetna teorier från 
utbildningen utan på en beprövad erfarenhet de fått genom arbetet. De som arbetar med 
äldre barn har ett mer induktivt arbetssätt som bygger på samtal. De som arbetar med de 
yngsta barnen har ett mer maktutövande arbetssätt där de avskiljer och lyfter ur barnet 
vid konflikter. Thornberg (2004) menar att ett visst maktuttryck kan vara befogat för att 
få barnen att ta till sig pedagogernas budskap. Förskollärarna har anpassat sig till den 
barngrupp de har och använder ett arbetssätt de känner fungerar. Men det är dock viktigt 
att förskolläraren reflekterar över och analyserar sitt arbetssätt så att de lär av misstagen 
och utvecklas i sin yrkesroll. Vår egen yrkesroll utvecklades i och med deltagandet i 
Pinocchioprojektet där vi fick upp ögonen för hur konflikthantering och de strategier vi 
använde fick positiv betydelse för hela barngruppen. Vi fick stöd och handledning av 
specialpedagog som initierade både enskilda och gemensamma reflektioner. Detta 
stärkte såväl individ som arbetslag. Dessa erfarenheter tillsammans med läsning av 
litteratur och avhandlingar i detta arbete har stärkt vår uppfattning om att konflikter och 
konflikthantering är viktigt för förskollärarna och hela arbetslaget att aktivt arbeta med.   
 
Slutord och framtida forskning 
 
Vår studie visar på att konflikter som ett fenomen och konflikthantering i allmänhet inte 
tas upp på personalmöten. Vi menar att det kan finnas olika anledningar till att så inte är 
fallet. Dels kan det vara en konsekvens av att förskollärarna inte sett ämnets 
problematik, dels att de strategier som används anses fungera tillfredställande. Utifrån 
ämnets komplexitet och läroplanens uppdrag anser vi att det är nödvändigt att 
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konflikthantering finns på agendan, inte bara i nödsituationer. Ämnet är alldeles för 
viktigt för att endast hanteras när något redan hänt. I vårt samhälle ser vi exempel på 
människor som inte har strategier för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 
Media visar hur både barn och vuxna hanterar konflikter genom våldsstrategier. Sådana 
strategier kan aldrig accepteras och ger inga långsiktiga konstruktiva lösningar. Ett väl 
fungerande demokratiskt samhälle där människor respekterar varandra kräver goda 
konflikthanterare. Arbetet med att forma framtidens konflikthanterare startar redan med 
barnen i förskolan. Vi ser detta som ytterligare anledningar till att förskolan måste se 
konflikthantering som sitt ansvar. 
 
Vems är då ansvaret för att ämnet kommer upp på agendan? Rektor är ytterst ansvarig 
för verksamheten men arbetslaget har ett uppdrag enligt läroplanen att arbeta med 
konflikthantering. Vi ser även att lärarutbildningen har en del i ämnets låga status. I vår 
lärarutbildning vid Jönköpings högskola ingick inte konflikthantering i någon kurs. Nu 
när vi kompletterar har vi förstått att samma gäller för studenter vid Skövde högskola. 
Förväntar sig lärarutbildningen att studenterna ska lära sig konflikthantering av 
handledarna på VFU? Då krävs att dessa handledare är medvetna och har reflekterat 
över sina strategier.    
 
Det vore intressant att göra en före och efterstudie. Med det menar vi att arbetslaget 
skulle genomgå en kompetensutveckling, läsa gemensam litteratur och föra 
gemensamma diskussioner där pedagogernas reflektioner om fenomenet kommer upp 
till ytan. Hur skulle då deras agerande i konflikter och strategier för konflikthantering 
förändras?  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två lärare, verksamma i förskolan, som kompletterar vår behörighet med en 
förskollärarexamen vid högskolan i Skövde. Nu ska vi skriva vårt examensarbete och 
har valt att fördjupa oss i konflikthantering.  
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om 
konflikter och konflikthantering. För att få reda på dessa uppfattningar tänkte vi 
använda oss av intervjuer. Er förskola är slumpvis utvald och vi skulle vilja intervjua 
två förskollärare. Er medverkan skulle vara till stor hjälp för oss.  
 
Vår tidsplan är ganska snäv och helst skulle vi vilja göra intervjuerna under vecka 11. 
Intervjun sker på förskolan och beräknas ta 30-40 minuter. Ni bestämmer tidpunkt.  
 
Lite information om själva intervjun. De övergripande frågorna är  

• Hur ser förskollärare på konflikter mellan barn i förskolan? 
• På vilket sätt hanteras återkommande konflikter? 
• Om och i så fall på vilket sätt kan förskolläraren få stöd i sitt sätt att hantera 

konflikter? 
 
För att underlätta bearbetning och analys av resultatet så skulle vi vilja spela in 
intervjuerna. Givetvis med den intervjuades samtycke. Deltagandet i undersökningen är 
helt frivillig och kan när som helst avbrytas. Personuppgifter och liknande kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
 
Under vecka 10 kommer vi kontakta er för att höra om ni har möjlighet att medverka 
och då bestämma tid för intervju. 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulrika Hessvall  Susanne Svensson 
xxx-xxx xx xx  xxx-xxx xx xx 
ulrikahessvall@hotmail.com a11sussv@student.his.se 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Frågeställningar 
 

1. Hur ser förskollärare på konflikter mellan barn i förskolan? 
2. På vilket sätt hanteras återkommande konflikter? 
3. Om och i så fall på vilket sätt kan förskolläraren få stöd i sitt sätt att hantera 

konflikter? 
 
Intervjufrågor 
 
1 A. Vad betraktar du som en konflikt mellan barn i förskolan 
   B. Hur agerar du i sådana situationer? 
   C. Anser du att det finns skillnad mellan konflikter och konflikter? 
 
2 A. Hur upplever du dig själv i konfliktsituationer som uppstår mellan barn? 
   B. Har du kunnat förebygga vissa konflikter? 
   C. Finns det generella regler i barngruppen som ett sätt att minska konflikter? 
 
3 A. Vilka möjligheter finns det för dej att få stöd/handledning i konflikthantering? 
   B. Hur uppmärksammas konflikthantering i personalgruppen? 
   C. Arbetar du efter någon speciell metod eller arbetssätt? 
 
 


