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Abstrakt 
 

Conflict management in preschool -  A study about how preschool teachers’ relate to 

the work with conflict management. 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till arbetet 

med konflikthantering i en barngrupp. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

där socialt lärande står i fokus. Sex stycken förskollärare har intervjuats där kvalitativ 

empiri framkom. Det empiriska materialet bearbetades där fem tydliga mönster 

framkom som sedan föll ut under fem olika teman. Dessa teman var förskollärares 

förhållningssätt, förskollärares strategier, vikten av att främja barns sociala relationer, 

att använda reflektion som verktyg samt kamratstöd. Dessa teman synliggjorde hur 

förskollärare förhöll sig till arbetet med att hantera konflikter. Det empiriska materialet 

analyserades med hjälp av Cohens teori om konflikthantering samt det sociokulturella 

perspektivet.  

 

 

Nyckelord 
Förskola, konflikt, konflikthantering, förskollärare, förebygga, förhandla, medla  
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1 Inledning 
Arbetet som förskollärare innebär att man dagligen hanterar konflikter och därmed är 

detta ett ämne som ständigt är aktuellt. Syftet med denna studie är att synliggöra hur 

förskollärare förhåller sig till konflikthantering mellan barn. Studien riktar sig till 

förskollärare då deras uppdrag är att fostra barnen till att bli demokratiska medborgare 

som så småningom ska verka i samhället.  

 

Vi har valt att göra en studie kring hur förskollärare säger sig hantera konflikter mellan 

barn då detta är något som vi vill utveckla vår kunskap om och som kan anses vara en 

svår aspekt i förskolan. Detta anser vi vara en svårighet då förskollärarutbildningen bara 

behandlar konflikthantering till en viss del. Vi upplever att kunskapen inte är tillräcklig 

för vår kommande yrkesutövning. En annan anledning till att detta ämne valdes är att 

det är en viktig del i en förskollärares arbete. Förskollärare ska hjälpa barn att hantera 

sina konflikter då detta står skrivet i läroplanen. Förskolans läroplan beskriver 

förskolans uppdrag:  

      

      

• Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 

konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra 

  

 

                    (Skolverket, 2016. s. 9).

     

• Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera 

enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 

samt ta ansvar för gemensamma regler   

 

(Skolverket, 2016. s. 9). 
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare förhåller sig till arbetet med 

konflikter i en barngrupp samt hur dessa konflikter hanteras. Förskolans läroplan 

konstaterar att det är av största vikt att som förskollärare arbeta aktivt med 

konflikthantering för att barnen ska få en möjlighet att utvecklas och lära. Det ingår i 

förskollärarens uppdrag att stötta barnen i att kunna hantera sina konflikter självständigt 

(Skolverket, 2016).  

 

Frågeställning 

• Hur säger sig förskollärare arbeta med konflikthantering i en barngrupp? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
Detta avsnitt behandlar hur tidigare forskning beskriver vad begreppet konflikt kan 

innebära samt olika teoretiska modeller som visar på hur en konflikt kan uppstå. 

Avsnittet behandlar vilken roll förskollärare kan inta vid konflikter samt olika 

konflikthanteringsstrategier som barn kan använda sig av vid konfliktsituationer. Sista 

delen tar upp olika teoretiska arbetsmodeller kring hur konflikter kan hanteras. 

 

3.1 Vad är en konflikt? 
Begreppet konflikt kan förklaras på många olika sätt. Enligt Nordmark, Montgomery 

och Wallensteen (1996) är definitionen av en konflikt “ motsättning som kräver 

lösning” (Nordmark, Montgomery & Wallensteen, 1996, s. 237). Detta berör allt ifrån 

motsättningar mellan länder som motsättningar mellan människor. Utas Carlsson (2011) 

definierar begreppet konflikt som något som “föreligger när parter inte är överens och 

när åtminstone en av dem hyser negativa känslor p.g.a detta” (Utas Carlsson, 2011, s. 

50). Hon menar på att konflikter är något som sker mellan människor och som ofta har 

en negativ innebörd. De flesta människor anser detta vara problematiskt och jobbigt 

(a.a.). Enligt det sociokulturella perspektivet sker ett lärande genom interaktion med 

andra människor i sociala sammanhang (Vygotskij, 1978).  

  

Ett sätt att förstå hur konflikter uppstår är att se till Galtungs konflikttriangel eller ABC-

modellen som Friberg (2015) kallar det. Galtung (1996) menar på att triangeln utgår 

från att en konflikt innehåller tre olika delar som alla är en anledning till att dispyten 

uppstår. Konflikttriangeln kan vara bra att vara medveten om för att få förståelse för vad 

det är som skapar en konflikt (a.a.). Nedan presenteras Galtungs konflikttriangel. I 

konflikttriangeln synliggörs hur de tre olika delarna samspelar med varandra. 

 

 
 

Bild 1 - Galtungs konflikttriangel (Galtung, 1996, s. 72.) 
 

Bilden visar på Galtungs konflikttriangel. ABC i konflikttriangeln står för attitude, 

behavior och conflict. På svenska är triangelns tre delar översatta till attityd, beteende 

och konflikt-innehåll (Friberg, 2015). Med konflikt-innehåll menas det som parterna 

inte är överens om. Konflikten kan uppstå i vilken del av triangeln som helst (Galtung, 

1996). Exempelvis kan den uppstå genom att den ena personen innehar en negativ 

attityd som också sedan leder till ett negativt beteende, som i sin tur kan göra att 

konflikten eskalerar. Det kan även börja i beteendedelen vilket betyder att den ena 
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personen innehar ett negativt beteende som den andra personen uppfattar som något 

negativt som är medvetet valt av sin motpart. Konflikt-innehållet leder till en negativ 

attityd hos personerna som i sin tur kan leda till att ett negativt beteende uppstår hos 

parterna. På dessa sätt kan en konflikt enligt Galtungs konflikttriangel trappas upp. Det 

är viktigt att vara medveten om att beteenden hos människor är möjliga att observera 

vilket kallas för manifest nivå medan innehållet och attityder ofta är svåra att observera 

och kallas för latent nivå (a.a.). Genom att vara medveten om att dessa delar inte är 

synliga men ändå ha det i åtanke gällande vad det är som kan orsaka att dispyten trappas 

upp, får de som deltar en möjlighet att sätta sig in i varandras perspektiv och skapa sig 

en förståelse för varandra (a.a.).  

 

Friberg (2015) tar upp Glasls teori som diskuterar hur människor hanterar konflikter på 

olika sätt samt hur de kan eskalera. Vissa människor är konflikt-älskare och andra 

människor är konflikt-hatare och genom detta kan dispyterna ses som heta eller kalla. 

Heta konflikter kännetecknas av att personer som deltar är engagerade och strävar efter 

att få sina mål uppfyllda. Vid kalla konflikter är personer konflikträdda och upplever 

dessa som jobbiga (Glasl, 2012). Glasls eskalationstrappa är en modell som visar på hur 

och varför en konflikt eskalerar. Faktorer som påverkar att det eskalerar synliggörs i 

trappan (Friberg, 2015). 

 

3.2 Förskollärarens roll vid konflikter  

Gloecker, Cassel och Malkus (2013) har i sin studie kommit fram till olika strategier 

som förskollärare använder sig av när konflikter mellan barn uppstår. Det är strategier 

som att exempelvis hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, få barnen att rikta sin 

uppmärksamhet mot något annat samt att hota barnen om de inte gör som de blir 

tillsagda. Arcaro-McPhee, Doppler och Harkins (2002) samt Vestal och Jones (2004) 

påpekar i sina studier betydelsen av att barn, vars förskollärare gett dem strategier för 

konflikthantering visar en större förmåga att själva hantera sina konflikter. Genom att 

som förskollärare stödja samt ge barn möjlighet att själva förhandla sig fram till 

lösningar kan barn utveckla en förmåga att själva hantera konflikter.  

 

Tegano, Sawyers och Moran III (1989) beskriver hur förskollärare kan förebygga 

konflikter genom att arbeta med kreativa lösningar i den dagliga verksamheten. Genom 

att i leken börja hantera problem i tidig ålder möjliggörs att barnens fortsatta sociala och 

emotionella utveckling främjas. Det är förskollärarens uppgift att utmana barnen i 

problemlösning genom att anordna aktiviteter och situationer som främjar barnens 

möjlighet till detta (a.a.).   

 

Konflikter mellan förskolebarn hanteras ofta av barnen själva utan någon inblandning 

av en vuxen. Problemet med att konflikter hanteras utan närvaro av en vuxen är att 

barnen kan hantera det genom maktutövning vilket betyder att det barn med högst social 

status oftast går vinnande ur konflikten. En förskollärares närvaro vid konflikter kan 

istället bidra till att det sker en förhandling mellan barnen vilket skapar en mer jämställd 

situation (Thornberg, 2010). En problematik som Alvestad (2010) tar upp i sin studie är 

att det är vanligt att barn förhandlar med varandra i leken men att läraren ofta förväxlar 

förhandlingar med konflikter och ingriper vid dessa situationer. Läraren bör vara 

medveten om skillnaden mellan förhandlingar och konflikter och därmed inte ingripa 

för snabbt. Detta för att ge barnen en chans att förhandla sig fram till en lösning på 

konflikten (a.a). 
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Betydelsen av att kunna lyssna och sätta sig in i den andra partens situation anses vara 

en väsentlig del i arbetet med konflikthantering. Förskollärarens roll blir att i en konflikt 

mellan två barn, försöka få barnen att förstå varandras perspektiv (Friberg, 2015; 

Thornberg, 2010). Att som förskollärare reflektera över vilken strategi man använder 

sig av vid konflikthantering mellan barn utmynnar i vilken möjlighet barnen får att 

utvecklas och lära. Om förskolläraren använder sig av samtal och reflektion kring 

konflikten samt får barnen att förstå varandras situationer, används en konstruktiv 

konflikthanteringsstrategi (Thornberg, 2010). Det finns mindre bra strategier att 

använda sig av vid konflikthantering som kan vara ogynnsamma för barnens utveckling 

av problemlösningsförmågan. En strategi många lärare använder sig av i all hast är att 

välja bort möjligheten att lära barnen att hantera sina egna konflikter. Förskollärarna 

hanterar istället konflikten åt de så fort som möjligt för att bevara freden. Maktutövning 

är en annan mindre bra strategi där den vuxne använder sin vuxenmakt gentemot 

barnen. Förskolläraren ser inte till barnens perspektiv i denna strategi utan tar till de 

medel som behövs för att barnen ska lyda och göra som de blir tillsagda (Jenkins, 

Ritblatt & McDonald, 2008; Thornberg, 2010). 

 

3.3 Barns strategier vid konflikter 

Barns sätt att hantera konflikter påverkas av situationen samt vem det är barnet är i 

konflikt med. Valet av konflikthanteringsstrategi kan därmed skilja sig varje gång 

barnet hamnar i en konflikt (Tamm, Tõugu & Tulviste, 2014; Thornberg, 2006). Vilken 

strategi barnet väljer att använda sig av vid en konflikt påverkas av vilken strategi det 

andra barnet använder sig av. Om det ena barnet brukar en icke-aggressiv 

konflikthanteringsstrategi svarar det andra barnet ofta med samma strategi. Det är i 

dessa fall ovanligt att konflikten utvecklas aggressivt. Ett barn som brukar fysiskt våld 

mot ett annat barn vid en konflikt gör att det andra barnet kan svara med fysiskt våld 

tillbaka. Valet av strategi är beroende av situationen samt vilken strategi det andra 

barnet brukar (Thornberg, 2006).   

 

Barn använder olika strategier för att uppnå sina mål i konflikter. Beroende på vilka 

strategier barn använder i konflikter kan det resultera i tre olika utgångar. Den första 

utgången är vinna-vinna situationer där barnen hanterar konflikten genom att agera så 

att båda parter accepterar utgången på konflikten. (Malloy & Mcmurray, 1996; Utas 

Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011). I denna situation går båda barnen vinnande ur 

konflikten. Den andra utgången som kan uppstå är vinna-förlora situationer. I dessa 

situationer använder sig det ena barnet av strategier som är gynnsamma för att uppnå det 

egna målet men som inte gynnar det andra barnets möjligheter till att uppnå sitt mål i 

konflikten. Ett barn vinner och ett barn förlorar. Den tredje och sista utgången vid en 

konflikt mellan barn är förlora-förlora situationer (a.a). Utas Carlsson och Rosenberg 

Kimblad (2011) beskriver att vinna-förlora situationer i slutändan ofta leder till förlora-

förlora situationer där orättvisor och meningsskiljaktigheter inte hanteras. Detta kan 

bidra till att det inte blir ett jämställt klimat i barngruppen medan vinna-vinna 

situationer främjar hela barngruppens möjlighet till att vara jämlikar. En vuxen kan 

behöva medla mellan barnen för att få de att upptäcka varandras perspektiv (a.a.). 

 

Browning, Davis och Resta (2000) fick i sin studie fram att om barn får de rätta 

verktygen samt tid att försöka hantera problemet så använder sig de av mer positiva 

konflikthanteringsstrategier. Genom att sitta ner tillsammans som grupp och diskutera 

problem samt kreativa lösningar på dessa problem minskar de destruktiva 

konflikthanterings-strategierna.  
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3.4 Teoretiska arbetsmodeller 

Gartrell (2006) beskriver vikten av att som vuxen erhålla ett lugn samt att inte välja 

någon av barnens sida vid uppståndet av en konflikt. Den vuxne ska ledsaga barnen 

genom konflikten och i Gartrells artikel beskrivs “the five finger formula”. Det är en 

modell som främjar barnens möjligheter till att hantera konflikter med hjälp av den 

vuxnes stöd.  

 

Nedan presenteras de 5 stegen i “the five finger formula”: 

 

1. Fokuset ligger på att alla behöver lugna ner sig innan konflikten kan hanteras. 

2. Förskolläraren behöver tillsammans med barnen komma överens om vad 

problemet är. 

3. Målet är att den vuxne tillsammans med de berörda barnen försöker komma 

fram till möjliga sätt att hantera problemet.  

4. Parterna ska komma överens om en lösning.  

5. En diskussion ska föras om hur barnen kan hantera situationen på bästa sätt när 

en konflikt uppstår nästa gång (Gartrell, 2006).  

 

Cohen (2005) påpekar hur konflikter är en nödvändig aspekt i människors liv för att 

utveckling ska kunna ske. Det är genom de olika motsättningarna vid en konflikt som en 

förändring kan uppstå, ofta till det bättre. Genom konflikter kan människor utveckla 

bättre problemlösningsförmåga samt göra att människor upptäcker nya sidor hos sig 

själva. Konflikter kan ibland hanteras på ett destruktivt sätt vilket inte främjar den 

positiva utvecklingen (a.a.). För att främja att en konflikt hanteras på ett konstruktivt 

sätt som gynnar människors utveckling har Cohen arbetat fram en modell som kallas för 

konfliktpyramiden. Denna modell kan användas som ett redskap för förskollärare vid 

konflikter i en barngrupp. Hakvoort (2010) påpekar hur de olika nivåerna i Cohens 

konfliktpyramid inte nödvändigtvis behöver uppfattas som strikt indelade men att de 

olika nivåerna riktar in sig på det som är de dominerande strategierna för varje nivå. 

Nedan presenteras Cohens konfliktpyramid. 

 

             

Bild 2, Cohens konfliktpyramid (Cohen, 2005, s. 35).  
 

Bilden visar Cohens (2005) pyramid som innehåller fyra nivåer. Dessa beskriver hur en 

konflikt kan hanteras. Nedan presenteras pyramidens nivåer på engelska med en svensk 
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förklaring: 

 

• Conflicts that never occur because of a supportive school environment 

Den första nivån beskriver hur konflikter inte behöver uppstå då verksamheten 

har ett stödjande förhållningssätt. 

 

• Conflicts that students resolve by negotiating with each other 

Den andra nivån beskriver hur barnen hanterar konflikter genom att förhandla 

med varandra. 

 

• Student conflicts that are mediated 

Den tredje nivån beskriver hur konflikten hanteras med hjälp av medling. 

 

• Arbitrated conflicts 

Den fjärde nivån beskriver hur barnen i konflikten måste skiljas åt (Cohen, 

2005). 

 

Cohen (2005) beskriver på nivå ett i konfliktpyramiden hur en stöttande förskolemiljö 

kan generera i att konflikter inte ens behöver uppstå. Ett medvetet arbete kan 

exempelvis handla om att förskolläraren tillsammans med barnen kontinuerligt arbetar 

med värdegrundsfrågor. På denna nivå ses uppstående konflikter som enkla att hantera 

eftersom att verksamheten arbetar med barnens sociala och emotionella utveckling. 

Genom att verksamheten arbetar med att förebygga konflikter på detta sätt blir de 

konflikter som uppstår mer lätthanterliga och barnen får en möjlighet att själva 

förhandla sig till en lösning på konflikten.  

 

På nivå två i konfliktpyramiden hanterar barn konflikter genom att förhandla med 

varandra. Målet är att konflikterna ska hanteras på ett konstruktivt sätt så att barnen kan 

ta lärdom och utvecklas av konflikten (Cohen, 2005). Hakvoort (2010) påpekar att de 

förutsättningar som finns i nivå ett påverkar om konflikten i nivå två hanteras 

konstruktivt eller destruktivt. Om verksamheten har ett stöttande förhållningssätt och 

arbetar för att förebygga konflikter är chansen större att konflikten mellan barnen 

hanteras på ett konstruktivt sätt än om verksamheten inte hade arbetat med detta (a.a.).  

 

På nivå tre i konfliktpyramiden beskriver Cohen (2005) hur en konflikt mellan barn 

kräver medling. Vid denna situation kan konflikten inte hanteras av deltagarna själva 

utan istället behövs en oberoende part som medlar mellan parterna, tex. en förskollärare. 

Medlingen har en chans att bli mer effektiv om ett förtroende för medlaren innehas. Att 

få parterna att känna trygghet blir medlarens första uppdrag. Detta kan uppnås genom 

att medlaren är lyhörd, uppmuntrar deltagarna till att berätta händelseförloppet samt 

visar empati för individernas situation. Genom medling får deltagarna en möjlighet att 

lära känna varandra samt konflikten bättre vilket möjliggör att parterna ser konflikten 

från den andra partens perspektiv (a.a.). En svårighet i arbetet som lärare gällande 

medling kan vara tidsbrist. ”Mediating conflict. This opinion, wonderful in theory, is 

very difficult in practise. The biggest challenge is time” (Cohen, 2005, s.36). Medling 

vid konflikter är ett positivt redskap att använda sig av när konflikter uppstår men det 

kan i praktiken vara svårt att genomföra då tiden inte räcker till. Detta för att resten av 

barngruppen kräver uppmärksamhet och fokus (a.a.).  

 

Cohen (2005) påpekar att parterna på nivå fyra i konfliktpyramiden skiljs åt då de inte 

kan hantera konflikten själva. Konflikten har blivit så pass allvarlig att förskolläraren 
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måste ingripa för att stoppa ett icke acceptabelt beteende (a.a.). Hakvoort (2010) 

beskriver att detta kan vara situationer där de föregående nivåerna inte ska brukas 

eftersom att situationen kräver att de två parterna separeras och istället bestämmer 

medlaren utgången på konflikten.   

 

Kostiainen (2015) beskriver medling som en strategi att använda vid konflikter. Hon 

nämner fyra olika faser som har liknelser med det Cohen anser vara viktigt när det 

gäller medling: 

 

• Fas 1 - Här stannar medlaren upp och lyssnar på alla deltagares upplevelse kring 

den aktuella konflikten. Medlarens ansvar är att stämma av barnens versioner 

om vad som hände utan att lägga in några egna tolkningar och åsikter. 

 

• Fas 2 - Medlarens uppgift är att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor för att 

nå grunden till konflikten. Vikten i denna fas ligger vid att barnen ska bli  

medvetna om hur den andra parten kände under konflikten.  

 

• Fas 3 - De berörda ska komma fram till en lösning som båda accepterar. Detta 

görs genom att barnen får börja diskutera möjliga alternativ till en lösning. Detta  

är ett redskap för att ett samarbete mellan deltagarna ska påbörjas. 

 

• Fas 4 - Vid denna fas ska det bestämmas vilken lösning som passar de båda 

parterna bäst. Huvudsaken med dessa fyra olika faser är att barnen i slutändan 

förstår och accepterar den andres perspektiv och på så sätt kan komma fram till 

en lösning som båda kan acceptera (Kostiainen, 2015). En medlare är någon som 

strävar efter att båda parternas intressen och behov tas hänsyn till vid 

hanteringen av konflikten. Medlaren har dock ingen makt över besluten som tas 

vid konflikten, det är parterna som är oense som ska samarbeta och 

förhoppningsvis komma fram till ett sätt att hantera konflikten (Moore, 2014).  

 

Kolfjord (2009) samt Wilson Gillespie och Chick (2001) poängterar möjligheter med att 

hantera konflikter genom kamratmedling. Barnen får genom kamratmedling möjlighet 

att lära och utveckla sin problemlösningsförmåga förutsatt att de regler som finns för 

kamratmedling följs. Reglerna är att alla ska få möjlighet att berätta sin version av 

konflikten, alla ska tala sanning samt visa på att de har viljan att lösa problemet. Syftet 

med kamratmedling är återställa maktbalansen mellan de barn som har hamnat i en 

konflikt. I kamratmedling hjälper individer som inte har deltagit i konflikten att medla 

mellan konflikt-deltagarna (a.a.).  

 

Second Step är ett program där barn får möjlighet att utveckla sina sociala och 

emotionella färdigheter. I Sverige kallas detta för START när det gäller 1-3 åringar och 

StegVis när det gäller 4-6 åringar (Hjelmér, 2016). Programmet  beskrivs som en hjälp 

för barn med våldsamt beteende men även en hjälp för yngre barn för att utveckla sina 

emotionella och sociala färdigheter. Programmet innehåller tre ämnen som främjar 

barnens beteendeutveckling.     

 

• Empati är den första färdigheten barnen måste utveckla för att kunna sätta sig in 

i andra människors perspektiv. Att förstå andra människors känslor och tankar i 

olika aspekter är en viktig färdighet i utvecklingen av empati. 
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• Problemlösning är den andra aspekten som programmet behandlar. Här beskrivs 

fem-stegs-strategin som ett redskap att använda sig av vid problemlösning 

(Hjelmér, 2016). Denna strategi kan liknas vid “ the five finger formula” som 

Gartrell (2006) tar upp i sin artikel. I Second Step-programmet handlar de olika 

stegen om att först identifiera problemet, föreslå lösningar, utvärdera lösningar 

genom att ställa frågor om de, välja-planera-utföra lösningen samt att utvärdera 

lösningen och vad som kan göras härnäst (Hjelmér, 2016). 

  

• Att kunna hantera sin ilska är den tredje och sista aspekten barnen får träna på i 

Second Step programmet. Barnen får utmana sig själva i att kontrollera sina 

känslor genom att använda sig av olika strategier. En av strategierna barnen får 

är att lära sig att känna igen vad det är som gör att de känner ilska för att sedan 

få redskap för hur de kan göra vid dessa situationer (Frey, Hirschstein & Guzzo, 

2000). 
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4 Teoretiskt ramverk 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv då den fokuserar på hur förskollärare 

förhåller sig till arbetet med konflikthantering i en barngrupp. Det är i det sociala 

sammanhanget i en barngrupp som konflikter kan uppstå. När konflikter uppstår mellan 

barn kan detta ur ett sociokulturellt perspektiv ses som ett tillfälle att lära och utvecklas 

beroende på förskollärarens förhållningssätt och kunskap gällande konflikthantering. 

Studien utgår även från Cohens teori som ser konflikter som ett tillfälle att utvecklas 

och lära. Cohens teori utgår från en konfliktpyramid som är en modell där olika sätt att 

hantera konflikter beskrivs. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij levde mellan åren 1896-1934 och lade grunden för den sociokulturella 

teorin (Dysthe & Igland, 2003). Enligt det sociokulturella perspektivet lär sig barn 

främst i sociala sammanhang. Dysthe (2003) beskriver sin syn på lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv genom dessa sex aspekter: 

 

• Lärande är situerat 

Denna aspekt beskriver hur människor lär genom att delta i aktiviteter 

tillsammans samt genom att få använda sig av artefakter som möjliggör 

utveckling av lärandet. Artefakter såsom pennor, leksaker och lärplattor är 

redskap som människan använder sig av för att förstå sin omvärld (Dysthe, 

2003). 

 

• Lärande är huvudsakligen socialt  

Socialt lärande har i detta sammanhang två betydelser. Den första betydelsen är 

hur barns färdigheter och kunskaper är något som skapas socialt. Färdigheter 

och kunskaper är något som har vuxit fram ur ett historiskt och kulturellt 

sammanhang och inte något som hjärnan själv arbetat fram. Den andra 

betydelsen är hur lärande kan ske genom att interagera med andra människor 

(Vygotskij, 1978). 

 

• Lärande är distribuerat 

Med detta menas att människors olika kunskaper kan bidra till en större lärdom 

förutsatt att människor interagerar med andra människor och utbyter sin kunskap 

med varandra (Vygotskij, 1978). När en konflikt uppstår mellan barn använder 

sig förskollärare av olika strategier för att hantera konflikten. Om konflikten 

löses på ett konstruktivt sätt möjliggörs ett lärande för barnen (Thornberg, 

2010). 

 

• Lärande är medierat  

I det sociokulturella perspektivet finns något som kallas för medierande redskap 

som främjar lärandet. Medierande redskap kan exempelvis vara olika artefakter 

samt språk vilket vid användning möjliggör en förståelse av omvärlden. 

Redskapen kan vara såväl fysiska som intellektuella och ett av de viktigaste 

verktygen för att lära är språket (Vygotskij, 1986). 

 

• Språket är grundläggande i läroprocesserna  

Enligt Dysthe (2003) är språket en viktig aspekt ur ett sociokulturellt perspektiv. 

För att ett lärande ska ske hos en individ behövs ett språk. Språk kan bland annat 

vara kroppsspråk, gester samt verbala uttryck. Språket hjälper till att sätta ord på 
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erfarenheter och handlingar vilket i sin tur möjliggör att det intellektuella 

tänkandet hos en individ kan utvecklas. Vygotskij (1978) påpekar hur språket 

används som ett medierande verktyg för att skapa en förståelse samt för att föra 

vidare det vi har förstått till andra människor.  

 

• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap  

Praxisgemenskap är när det individuella lärandet sker i ett socialt sammanhang 

där deltagarna i en grupp utbyter kunskaper med varandra. Olika 

praxisgemenskaper kan leda till lärande. Förskolan är en praxisgemenskap där 

konflikter uppstår då det är flera individer som strävar efter olika mål men ändå 

behöver samverka för gemenskapens samt för lärandets skull (Dysthe, 2003). 

 

Konflikter som sker mellan barn i förskolan sker i ett socialt sammanhang och det är här 

lärande kan ske enligt det sociokulturella perspektivet. Språket ses som ett viktigt 

verktyg i den sociokulturella teorin vilket också är en viktig faktor i arbetet med att 

hantera konflikter. Vygotskij (1978) påpekar hur språket är ett betydelsefullt verktyg för 

barnens utveckling och lärande vilken är en väsentlig kunskap för förskollärare att 

inneha. Användandet av det verbala språket hos både vuxna och barn vid en konflikt 

främjar situationen. Anledningen till detta är att konflikten kan kontrolleras och lugnas 

genom det verbala språket (Blank och Schneider, 2011). Vygotskij (1978) beskriver den 

proximala utvecklingszonen som innebär att barnen ges möjlighet att utveckla sitt 

lärande. Som förskollärare gäller det att vara medveten om vad barnen redan kan för att 

därmed kunna utmana barnens befintliga kunskaper. Vid konflikter bör förskolläraren 

ha barnets proximala utvecklingszon i åtanke för att konflikten ska kunna bli ett 

lärtillfälle samt för att skapa en möjlighet för barnet att utveckla sitt lärande i situationen 

enligt det sociokulturella perspektivet (a.a.).  

 

4.2 Cohens konflikthanteringsteori 

Som tidigare nämnt i tidigare forskning beskriver Cohen (2005) hur konflikter kan ses 

som en möjlighet till att utvecklas. Detta genom att parterna som ingår i konflikten 

synliggör nya sidor hos sig själva vid en konflikthanteringssituation. Teorin utgår från 

en konfliktpyramid som är en modell för att synliggöra hur konflikter kan hanteras på 

olika sätt. Konfliktpyramiden innehåller fyra olika nivåer som beskriver olika sätt som 

konflikterna kan hanteras på. Nivå ett i pyramiden beskriver hur ett förebyggande arbete 

i verksamheten kan förhindra att konflikter uppstår. Nivå två i pyramiden beskriver hur 

barnen självständigt förhandlar vid konflikter. Den tredje nivån i pyramiden beskriver 

hur barnen med hjälp av en tredje part som medlar hjälper till att hantera konflikten. 

Den fjärde nivån i pyramiden beskriver hur barnen måste separeras av medlaren då 

konflikten har blivit så pass allvarlig (a.a).  
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5 Metod 

Detta avsnitt beskriver vilket metodval studien bygger på. Avsnittet behandlar även 

genomförandet av studien, studiens urval, vilka etiska överväganden som tagits hänsyn 

till samt studiens validitet och reliabilitet. 

 

5.1 Metodval 

Nedan beskrivs vilket val av metod som ansågs vara mest lämplig för studien samt hur 

intervjuerna har valts att genomföras.  

 
5.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Åsberg (2001) påpekar hur en forskningsmetod varken kan vara kvalitativ eller 

kvantitativ utan att det istället är den insamlade empirin som avgör om det är kvalitativt 

eller kvantitativt. Då syftet var att undersöka hur förskollärare förhöll sig till arbetet 

med konflikthantering i en barngrupp användes kvalitativa intervjuer som metod. 

Kihlström (2007) menar på att forskaren genom kvalitativa intervjuer vill synliggöra 

respondentens upplevelser och tankar kring något.    

 
5.1.2  Semistrukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer valdes som intervjumetod då denna metod tillåter 

forskaren att ställa följdfrågor utifrån svaren på de redan förberedda frågorna. 

Denscombe (2016) menar på att med semi-strukturerade intervjuer blir inte frågorna för 

öppna eller för strukturerade, utan forskaren kan vara mer flexibel för att få fram svar 

som gynnar studien. Denna metod användes för att erhålla kvalitativa svar i jämförelse 

med exempelvis enkäter där svaren hade blivit begränsade. Det hade heller inte funnits 

någon möjlighet till att ställa följdfrågor vid användandet av exempelvis enkäter. 

Frågorna som ställdes till respondenterna var utformade med hjälp av tidigare forskning 

för att kunna uppfylla studiens syfte och frågeställningar. 

 
5.1.3 Personliga intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med en forskare och en respondent i taget då målet var att få 

fatt i hur varje enskild respondent förhåller sig till konflikthantering i en barngrupp. 

Fördelar med personliga intervjuer är att de är lätta att arrangera samt kontrollera då 

forskaren kan fokusera på en respondent i taget. Det underlättar även med personliga 

intervjuer när det är dags att transkribera materialet då det endast är en respondent och 

en intervjuare som deltar (Denscombe, 2016). 

 

5.2 Genomförande 

Nedan beskrivs hur genomförandet av intervjuerna gick till, vilka förberedelser som 

gjordes samt hur det insamlade materialet bearbetades i form av transkribering och 

tematisering. 

 
5.2.1 Förberedelse av intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes formulerades intervjufrågor för att syftet på studien 

skulle kunna besvaras. Dessa intervjufrågor kan hittas i bilagan. Kihlström (2007) 

påpekar att det är viktigt att inte använda frågeställningarna som intervjufrågor till 

respondenten under intervjun utan att det är intervjufrågor som ska uppfylla studiens 

syfte och frågeställningar som ska ställas. Denscombe (2016) påpekar hur det 

underlättar att kontakta de tilltänkta respondenterna i god tid. Respondenterna i denna 

studie kontaktades i god tid, cirka tre veckor innan intervjutillfället, genom ett 
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personligt möte där de fick en förfrågan om att delta samt information om studien. 

Informationen behandlade bland annat intervjuns längd som beräknades att ta högst 40 

minuter samt de etiska ställningstaganden som togs hänsyn till. En intervju bör inte ta 

över en timme då både respondent och forskare kan bli trötta vilket i sin tur kan påverka 

intervjuns kvalité (Denscombe, 2016; Kihlström, 2007). Tid och plats bestämdes i 

samråd med förskollärarna. Respondenterna fick ingen möjlighet till att förbereda sig 

inför intervjun då de inte fick intervjufrågorna i förväg. Valet att inte lämna ut 

intervjufrågorna grundar sig i att förskollärarna, om de i förväg fått intervjufrågorna, 

kanske skulle ha förberett det dem tror är det rätta svaret. Denscombe (2016) beskriver 

detta som en svår aspekt att ha i åtanke gällande intervjuer. 

 
5.2.2 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna skedde genom ett fysiskt möte på respektive förskolor vilket gav 

möjligheten att få mer utförliga svar samt vid behov be respondenten att utveckla 

svaren. Respondenterna fick vid tillfället för intervjun välja plats vilket blev på olika 

platser i verksamheten. Detta för att kunna genomföra intervjun utan störningsmoment. 

Ett lugnt klimat anses var viktigt vid genomförandet av intervjuer (Kihlström, 2007). 

Utsatt tid för intervjuerna var ca 40 minuter men tog endast 20-25 minuter. Intervjuerna 

genomfördes med en forskare och respondent i taget för att få en djupare förståelse av 

varje enskild respondents tankar kring arbetet med konflikthantering. Denscombe 

(2016) skriver att forskaren bör vara medveten vid användning av intervju som metod 

att det respondenterna säger inte kan tolkas som ren sanning. Det kan vara en stor 

skillnad mellan att handla samt att uttrycka en handling. Under intervjun lät vi 

respondenterna svara på frågorna i lugn och ro utan att lägga in våra egna kommentarer 

för att få respondenterna att fortsätta diskussionen. Att ge respondenterna tid anses vara 

en viktig aspekt för att låta deras upplevelser och tankar komma fram (a.a.). 

 
5.2.3 Transkribering 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Något som anses problematiskt 

med ljudinspelning är att det enbart är orden som fångas upp på ljudinspelningen 

(Denscombe, 2016). Detta togs hänsyn till genom att anteckningar fördes kring det som 

inte gick att fånga upp, exempelvis gester och kroppsspråk. Det är viktigt att vara 

medveten om att exempelvis ansiktsuttryck och andra faktorer inte tas upp av 

ljudinspelningen och bör antecknas av intervjuaren under intervjun (a.a.). Efter 

intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna. Transkribering anses som en 

betydelsefull del i att få syn på vad det är som egentligen sägs under intervjuerna. Det 

anses även förenkla arbetet med den kommande analysen då det är enkelt att gå tillbaka 

till transkriberingen för att se vad respondenterna har svarat (a.a). När transkriberingen 

var färdigställd raderades ljudfilerna på mobiltelefon för att ingen obehörig skulle kunna 

ta del av materialet.  

 
5.2.4 Databearbetning 

Efter transkriberingen kategoriserades svaren utifrån mönster som framkom i empirin. 

Mönsterna framkom genom att likheter och olikheter upptäcktes i materialet. Vi 

kategoriserade transkriberingen tillsammans genom att markera likheter och olikheter 

gällande hur förskollärarna sa sig förhålla sig till konflikthantering. För att göra det så 

tydligt som möjligt markerades liknande svar i samma färg. Kihlström (2007) beskriver 

hur det genom transkriberingen kan synliggöra olika mönster gällande de sätt 

respondenterna beskriver det aktuella ämnet. Denscombe (2016) beskriver hur de 

mönster som framkommit genom transkriberingen sedan placeras in under olika 

kategorier. De mönster som framkom genom vår transkribering samlades under fem 



  
 

14 

olika teman som kunde kopplas till studiens syfte. Det material som inte besvarade 

syftet togs bort i resultatavsnittet. 

 

Följande teman kunde urskiljas: 

 

• Förskollärares förhållningssätt 

• Förskollärares strategier  

• Främja barns sociala relationer 

• Reflektion som verktyg  

• Kamratstöd 

 

5.3 Urval 

Eftersom att tiden för undersökningen var begränsad valdes respondenter utifrån vilka 

som var tillgängliga för att delta i en intervju, ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Denscombe (2016) beskriver bekvämlighetsurvalet som ett urval där respondenter väljs 

utifrån vilka resurser som finns att tillgå vilket främst handlar om tid samt ekonomi. 

Författaren beskriver även ett icke-sannolikhetsurval där forskaren har en möjlighet att 

välja sina respondenter (a.a).Vi valde att ta kontakt med dessa förskollärare då tidigare 

kontakt med dem hade erhållits. Det var sex förskollärare som deltog i intervjuerna och 

de hade mellan ett till trettio års erfarenhet inom förskoleverksamheten. Vi valde att 

intervjua förskollärare då dessa har erfarenhet av konflikthantering i förskolan. 

Kihlström (2007) beskriver att om respondenten har erfarenhet av ämnet blir svaren mer 

trovärdiga.  

 

5.4 Etiska överväganden 

Under arbetet med studien togs det hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2012). Fyra viktiga aspekter som nämns i publikationen god 

forskningssed att som forskare tänka på är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt 

konfidentialitet. Dessa kan kopplas samman med vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet och samtyckeskravet togs hänsyn 

till då undersökningsdeltagarna i god tid innan intervjun fick en förfrågan gällande att 

medverka i studien. Ett godkännande om att spela in intervjun erhölls från varje 

förskollärare som fick en förfrågan att delta i undersökningen. Undersökningsdeltagarna 

fick information om vad intervjun skulle behandla samt information om att det 

insamlade empiriska materialet endast kommer brukas i forskningssyfte. 

Undersökningsdeltagarna blev informerade om att medverkan i studien var frivillig 

samt att de hade möjlighet att avbryta när de ville. Konfidentialitetskravet uppfylldes då 

undersökningsdeltagarnas uppgifter i undersökningen som kan avslöja deras identitet 

har anonymiserats. Det finns i studien inga uppgifter om namn eller vilka förskolor 

respondenterna arbetar på. Inga obehöriga kommer att få ta del av intervjumaterialet, då 

det är konfidentiellt. Den insamlade datan används endast i forskningssyfte vilket 

uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012, 2017). Förskolan står under stark 

sekretess och för förskollärare gäller tystnadsplikt vilket betyder att de inte får prata om 

uppgifter gällande enskilda personers förhållanden. Då studien ej behandlar information 

om enskilda personer ses detta inte som någon problematik (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Allwood och Erikson (2017) beskriver att validitet innebär att resultatet är trovärdigt 

och går att bekräfta samt att reliabilitet innebär att studien är pålitlig. Studiens validitet 
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anses vara god då resultatet är stärkt med citat från respondenterna samt att det 

empiriska materialet och urvalet av respondenter är tydligt beskrivet under 

metodavsnittet. Studien kan även ses som trovärdig och pålitlig då respondenternas svar 

under intervjuerna besvarade studiens frågeställning vilket visar på att intervjun och 

intervjumaterialet var väl förberett och kopplat till studiens syfte. Ljudinspelning valdes 

som verktyg under intervjun istället för att anteckna svaren. Detta för att ljudinspelning 

fångar upp allt det respondenterna säger i förhållande till att anteckna där det är lätt att 

forskaren lägger in egna tolkningar. Då ljudinspelning med hjälp av mobiltelefon har 

använts på ett fungerande sätt under tidigare intervjuer valdes detta verktyg till denna 

studie.  
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6 Resultat  
I resultatavsnittet beskrivs det insamlade materialet i form av förskollärarnas svar på 

intervjufrågorna. I löpande text kommer de fem teman som framkom i 

databearbetningen att redovisas. De fem teman som urskiljdes var förskollärares 

förhållningssätt, förskollärares strategier, hur de arbetar med att främja barns sociala 

relationer, reflektion som verktyg samt kamratstöd. 

 

6.1 Förskollärares förhållningssätt 

En förskollärare anser det vara viktigt att arbeta med positiv bekräftelse i barngruppen. 

Genom att lyfta fram de positiva egenskaperna hos barnen kan detta möjliggöra att 

barnen ser varandras kompetenser. 

 
En annan viktig sak är att berömma: Att du som kan det så bra, kan du hjälpa mig, kan 

du visa din kompis. Att de får vara goda förebilder för varandra. Att de växer istället för 

att behöva vara den som trycker ner. 
 

Att vara en närvarande förskollärare anses vara betydelsefullt för att kunna agera som 

en hjälpande hand när det behövs gällande alla barn. Med detta citat belyser 

förskolläraren betydelsen av att vara närvarande i barnens lek även fast barnen har en 

god relation.  

 
Att man är lyhörd och hjälper till i leken för hur bra kompisar de än är så kan det uppstå 

olika saker. Det här att vi hör och ser är jätteviktigt och att man kan stötta där det 

behövs.  
 

6.2 Förskollärares strategier  

En förskollärare lyfter turtagning som en faktor i arbetet med att förebygga konflikter. 

Detta beskriver förskolläraren är något som de kontinuerligt arbetar med i den 

vardagliga verksamheten för att barnen ska få träna på att ta hänsyn till andra.   

  
Sen jobbar man i det vanliga arbetet med att säga att ni kan ha en varsin docka, ni kan 

turas om. Det jobbar man med fast att det inte är en konflikt, men bara för att få in det. 
 

Flera av förskollärarna påpekar vikten av att inta en passiv roll i början av en 

konfliktsituation. Citatet visar på hur förskolläraren väljer att ta ett steg tillbaka vid en 

konfliktsituation för att ge barnen en möjlighet att självständigt komma fram till ett sätt 

att hantera konflikten.  

 
Jag försöker avvakta lite för att se vart det tar vägen. De måste ju få lära sig och lösa 

konflikter själva. Eh.. Så man vill ju inte gå in och styra upp innan man ser att de 

behöver hjälp. 
 

En förskollärare beskriver hur hen direkt intar en aktiv roll när en konflikt uppstår 

mellan barnen. 

 
Jag försöker väl medla lite emellan de här där konflikten uppstår. 

 

Flera av de intervjuade förskollärarna beskriver sin roll som en närvarande och 

stöttande vuxen när en konflikt uppstår mellan barn. En av förskollärarna beskriver 

tydligt sin roll som en hjälpande hand vid konfliktsituationer. Förskolläraren påpekar 
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vidare hur hen i vissa situationer måste inta en mer aktiv roll för att möjliggöra att 

konflikten ska kunna lösas på ett konstruktivt sätt. 

 
Alltså jag tänker att vi ska finnas där som ett stöd, en medlande hand emellan barnen 

när de har konflikter [...] Ehm…ibland måste man lägga sig i mer och då är det man 

själv som vuxen som får bryta och hitta nya sätt för barnen att tänka. 
 

Förskollärarna beskriver hur de ibland med vissa barn, som har svårt att kontrollera sina 

känslor, väljer att avvakta gällande att hantera konflikten tills situationen har lugnat ned 

sig. Dialogen kring konflikten sker vid ett senare tillfälle när alla inblandade parter har 

kommit till ro. Detta för att barnen sedan ska kunna föra en dialog kring vad som hände.  

 
Vissa barn kan jag känna om det händer en konflikt så kanske man inte kan prata om 

konflikten precis när det har hänt, att denna konflikten pratar vi om om en liten stund 

när det har lugnat ner sig lite. 
 

Flera av förskollärarna beskriver tillfällen som måste brytas av förskollärarna själva då 

konfliktsituationen har eskalerat så pass mycket att barnen far illa. Flera av 

förskollärarna beskriver hur de går in och bryter direkt om de märker att konflikten 

börjar bli fysisk och en möjlighet till förhandling utesluts. Empirin visar på hur fysiskt 

våld inte är acceptabelt och stoppas direkt. Nedan berättar två förskollärare hur de ser på 

fysiska konflikter. 

 
Eh… Och känner man att det är en konflikt där någon far illa måste man ju självklart gå 

in och.. Det finns ju tillfällen som är nolltolerans. 

 

men om det är så att jag liksom får syn på det eller så då reagerar jag nog instinktiv och 

liksom skyndar mig dit och försöker stoppa. Ehm framförallt om det är en konflikt som 

är alltså på något sätt våldsam, att man slår på varandra eller så för det accepterar jag 

inte som, varken som person eller som förskollärare. Att man slår på varann, det är inte 

okej. 
 

6.3 Främja barns sociala relationer 

Flera av förskollärarna nämner att arbetet med barnens sociala relationer är 

betydelsefullt för att förebygga konflikter. De belyser hur samarbetet mellan barn kan 

gynna deras relationer då de får möjlighet att se varandra som jämlikar.  

 
Så om man får de att börja samarbeta så tror jag att man är en bra bit på vägen. Speciellt 

i sån här tidig ålder. Som till exempel istället för att vi vuxna ska hjälpa till i tamburen 

så kan man be sina kompisar. Då blir man mer som jämbördiga än någon som man ska 

tampas med, tror jag. 
 

Citatet nedan visar på hur förskollärare anser det vara betydelsefullt att barn har bra 

sociala relationer med varandra. Förskollärarna menar på att det är bra att sätta barnen i 

olika grupper för att synliggöra barnen för varandra samt för att skapa ett 

positivt  klimat och en känsla av tillhörighet.  

 
Ehm vi jobbar jättemycket med att arbeta i konstellationer i mindre grupper där man får 

vara med många olika kamrater, men också där man får jobba tillsammans. Att vi gör 

det här tillsammans, vi kan tillsammans. Och på något sätt blir det också ett motto för 

barnen att vi kan göra saker tillsammans.  
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6.4 Reflektion som verktyg  

Citatet nedan visar på hur en förskollärare arbetar reflekterande med hjälp av en 

stoppknapp som ett verktyg för barnen att använda sig av i konfliktsituationer. Detta 

verktyg kan få barnen att stanna upp och fundera över om ens handlingar och ord kan 

såra sin kompis.  

 
Sedan så pratade vi mycket om stoppknapp, alltså att man skulle tänka efter. Det här var 

ju 5-åringar vi pratade med då, att man skulle tänka att man hade som en stopp-knapp 

och så skulle man tänka: är det någonting som kan göra någon ledsen? Isf så skulle man 

trycka på stopp-knappen med en gång och inte fortsätta göra det, alltså, och det 

handlade om både…göra saker och säga saker, så det och det brukar jag säga till barnen 

också: har du inget snällt att säga så kan du lika gärna vara tyst. 

 

Ett sätt att försöka väcka barns tankar och reaktioner är att som förskollärare agera så 

som barnen gör i situationer där konflikter brukar uppstå. Detta för att barnen ska få syn 

på sitt eget handlande samt få uppleva hur det känns att vara den som är utsatt i 

konfliktsituationen. 

 
Jag tycker det är rätt trevligt om man liksom själv försöker gå in i och spela lite dum 

ibland och låtsas att man gör precis som de gör för då brukar de få upp ögonen för “men 

vad gör hon nu” och så kan man spela lite på det istället. Amen det där blir ju tokigt 

liksom och sådär kan jag väl inte göra. Att man väcker barnens tankar kring hur det kan 

se ut när de exempelvis tar leksaker från varandra eller något liknande. 

 

En strategi som en av förskollärarna beskriver är hur de använder sig av serietecknande 

som reflektion kring konfliktsituationer. Genom att tillsammans med barnen rita och 

reflektera kring konfliktsituationer kan en dialog gällande vad som är rätt och fel uppstå. 

 
Bland annat med att serieteckna när det sker en händelse. eh…då ritar man först i första 

rutan det som hände, det som gick fel. Sen tillsammans med barnen gör man ett stort 

kryss över den rutan, det här är fel det ska vi inte göra igen. Sen går man vidare till 

nästa ruta och ritar hur man ska göra istället, nästa gång. Det är väldigt konkret, vi har 

testat  

det lite såhär och …aaa… men det känns ändå rätt så tydligt. 

 

6.5 Kamratstöd 

En synpunkt som lyfts utav en av förskollärarna är hur barn kan hjälpa varandra att 

hantera konflikter. Förskolläraren menar på att en jämlike stöttar sina kamrater vid 

konfliktsituationer.  

 
Ibland kan barnen själva komma och medla när andra barn bråkar, de har börjat inta den 

rollen nu att de vill hjälpa dem liksom. 
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7 Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin utifrån Cohens nivåer i konfliktpyramiden samt ett 

sociokulturellt perspektiv där konflikter ses som utvecklingsmöjligheter. Nivåerna i 

Cohens konfliktpyramid är följande: 

 

• Förebyggande arbete 

På denna nivå handlar det om att förebygga konflikter genom att kontinuerligt 

arbeta med barnens sociala och emotionella förmågor. Genom att arbeta 

förebyggande behöver konflikter inte uppstå. 

 

• Förhandling 

På denna nivå hanteras konflikten genom att barnen får en chans till att 

förhandla med varandra. 

 

• Medling  

På denna nivå hanteras konflikten genom att en tredje part medlar mellan 

barnen. 

 

• Stopp 

På denna nivå hanteras konflikten genom att barnen separeras från varandra och 

situationen.  

 

7.1 Cohens teori kopplat till ett sociokulturellt perspektiv 

Cohens konfliktpyramid kan ses som ett redskap som barnen med hjälp av 

förskollärarna kan använda sig av vid konflikthantering. Cohen (2005) påpekar hur 

modellen kan användas för att utveckla och lära inom konflikthantering. Teorin kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet som menar på att utveckling och lärande 

sker i sociala sammanhang (Vygotskij, 1978). Inom Cohens konfliktpyramid är språket 

en viktig faktor när en konflikt har uppstått då lärandet sker när en dialog förs kring 

konflikten (Cohen, 2005). Förskollärarna ses som en stödjande samtalspart vilket kan 

kopplas till begreppet proximal utvecklingszon inom det sociokulturella perspektivet. 

Detta då förskolläraren är den part som innehar mer kunskap och kan lägga sig i nivån 

över barnets befintliga kunskapsnivå (Vygotskij, 1978). Konflikter uppstår i sociala 

sammanhang och genom att hantera konflikter tillsammans, sker ett lärande 

tillsammans. 

 
7.1.1 Förebyggande arbete 

I empirin framkommer hur samarbetet mellan barn ses som en central faktor för att 

förebygga konflikter. Då Cohens (2005) konfliktpyramid används som ett redskap vid 

analysen synliggörs hur ett arbete med barnens sociala relationer kan främja barnens 

möjlighet till att utveckla och lära inom konflikthantering (a.a.). Detta kan även kopplas 

till ett sociokulturellt perspektiv som ser på lärandet som något som sker genom att 

människor interagerar med varandra (Vygotskij, 1978). Genom att barnen har utvecklat 

goda relationer till varandra finns det en bättre möjlighet till att barnen vill hantera 

uppstående konflikter dem emellan. Även medvetna val av gruppkonstellationer anses 

enligt förskollärarna vara viktigt för att barnen ska få en möjlighet till att bygga 

relationer till alla barn i barngruppen. Fördelar som framkommer med olika 

gruppkonstellationer är hur en gemenskap kan byggas och skapa en vi-känsla som i sin 

tur ökar barnens empati för sina kamrater. Ur ett sociokulturellt perspektiv är en 

förutsättning för lärande att barnen får delta i olika grupper och utbyta kunskaper med 
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varandra det vill säga att lärande sker i en praxisgemenskap (Dysthe, 2003). Att arbeta 

med turtagning i den vardagliga verksamheten ses enligt en förskollärare som en viktig 

del i arbetet med att förhindra konflikter. Genom att arbeta med detta får barnen träna på 

att visa hänsyn och respektera sina kamrater.  

 

En annan faktor som framkom i empirin som anses vara betydelsefull i det 

förebyggande arbetet är att som förskollärare synliggöra barnens kompetenser just för 

att ge barnen en positiv bild av varandra. Genom att förskolläraren har ett 

förhållningssätt som visar tilltro till barnens förmågor kan barnen få en positiv bild av 

sig själva. Till följd av detta förhållningssätt  kan barnen utveckla empati för sina 

kamrater vilket kan minska konflikterna mellan dem. Cohen (2005) belyser i denna nivå 

barns emotionella utveckling som en viktig beståndsdel i det förebyggande arbetet med 

konflikthantering.  

 

I empirin uppdagas vikten av att förskollärare är närvarande och lyhörda gällande alla 

barn. De beskriver hur de arbetar förebyggande genom att vara nära barnen och ha en 

känsla för vart det behövs stöttning. Cohen (2005) beskriver hur ett stödjande 

förhållningssätt kan förhindra att konflikter uppstår. Förskollärarna nämner flera 

strategier de använder sig av för att barnen ska reflektera över olika konfliktsituationer 

samt konsekvenser av sitt eget handlande vilket kan ses som strategier i det 

förebyggande arbetet (a.a). 

 
7.1.2 Förhandling  

Empirin visar på hur förskollärare anser det vara betydelsefullt att inta en passiv roll och 

låta barnen få träna på att hantera konflikten självständigt. Det är betydelsefullt då 

förskolläraren ger barnen en möjlighet att få känna tilltro till sin egen förmåga kring att 

hantera sina egna konflikter. Cohen (2005) påpekar hur det under nivån som tar upp 

förhandling blir synligt om förskolan har arbetat förebyggande med konflikter. Genom 

att som förskollärare vänta med att ingripa vid en konflikt får barnen en möjlighet att 

försöka förhandla sig fram till en lösning. Det blir vid dessa tillfällen tydligt om 

verksamheten har arbetat tillräckligt förebyggande mot konflikter. Det blir även tydligt 

för förskolläraren hur långt barnen har kommit i sin lärprocess inom konflikthantering 

och på så sätt får förskolläraren veta hur barnet kan utmanas vidare. Det kan kopplas 

samman med den proximala utvecklingszonen som beskriver hur någon som innehar 

mer kunskap utmanar barnets befintliga kunskapsnivå (Vygotskij, 1978). 

 
7.1.3 Medling 

Cohen (2005) påpekar att en medlare ska vara lyhörd samt empatisk för att få de barn 

som deltar i konflikten att känna sig trygga och hörda. Syftet med medling är att barnen 

ska få en förståelse för varandras upplevelser av konflikten (a.a.). Det kan genom detta 

tolkas som att språket är ett verktyg vid medling för att sätta ord på barnens tankar och 

känslor. Vygotskij (1978) påpekar att språket är ett centralt redskap för att utveckling 

och lärande ska kunna möjliggöras. I empirin framkom hur flera förskollärare beskriver 

sin roll som närvarande och stöttande vid konfliktsituationer. De beskriver hur de ska 

verka som en medlande hand när barnen hamnar i konflikter. Det framförs i resultatet 

att en viktig aspekt är att kunna avgöra om medlingen ska ske direkt eller vid ett senare 

tillfälle beroende på hur situationen ser ut. Detta förhållningssätt kan kopplas till nivå 

tre i konfliktpyramiden som beskriver hur medling är ett verktyg som används vid 

situationer där barnen inte kan lösa sina konflikter självständigt (a.a.). Vid medling har 

förskollärarna en möjlighet att utbilda barnen i hur konflikter kan hanteras. De kan i 

detta skede ge barnen de verktyg som behövs för att hantera sina konflikter. Det 
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framkom i resultatet hur barn hjälper varandra att medla när konflikter uppstår. Genom 

att medlaren i detta fall är ett barn kan det tolkas som att detta barn har mer kunskap 

inom konflikthantering och kan därför gå in i situationen och hjälpa de andra barnen att 

hantera konflikten.  

 
7.1.4 Stopp 

I resultatet framförs hur förskollärare i denna nivå väljer att gå in och avbryta konflikten 

då den har börjat bli fysisk och våldsam. I dessa situationer finns det inget utrymme till 

förhandling eller medling. Genom att använda konfliktpyramiden som analysverktyg 

blir det tydligt hur konflikten under denna nivå inte kan hanteras av barnen själva, utan 

att det istället är medlaren som avgör konfliktens utgång. De andra nivåerna i 

konfliktpyramiden utesluts då situationen kräver ett aktivt ingripande av förskolläraren 

för att ingen ska skadas (Cohen, 2005).  

 

7.2 Sammanfattning 

Det blev genom analysen tydligt att förskollärarna arbetar på samtliga nivåer i Cohens 

konfliktpyramid. Förskollärarnas arbete med konflikthantering kan också kopplas till ett 

sociokulturellt perspektiv. 

  

• Genom respondenternas svar blev det tydligt att alla förskollärare arbetar 

förebyggande mot konflikter i enlighet med Cohens första nivå i 

konfliktpyramiden. Förskollärarna beskriver hur de i arbetet med att förebygga 

konflikter försöker främja barnens sociala relationer genom organisering, att 

som förskollärare vara nära barnen samt att lyfta barnens kompetenser vilket 

även kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv då lärandet är något som sker 

socialt. De använder sig av reflekterande verktyg samt arbetar med turtagning i 

det vardagliga arbetet.  

 

• På nivå två i Cohens konfliktpyramid visar respondenternas svar att flera ger 

barnen en möjlighet att på egen hand förhandla sig fram till en lösning på 

konflikten. Detta genom att förskolläraren intar en passiv roll och avvaktar med 

att lägga sig i konflikten. Därmed blir det synligt för förskolläraren var barnet 

befinner sig kunskapsmässigt gällande hantering av konflikter och kan genom 

detta utmana barnet vidare vilket kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivets proximala utvecklingszonen.  

 

• Svaren i empirin synliggör hur flera förskollärare arbetar med medling som är 

nivå tre i Cohens konfliktpyramid. Språket är en central faktor i det 

sociokulturella perspektivet vilket är ett viktigt verktyg även i medling. 

Förskollärarna beskriver sig själva som ett stöd vid en konfliktsituation som kan 

ske direkt eller vid ett senare tillfälle beroende på hur situationen ser ut. En av 

förskollärarna nämner hur kamratmedling förekommer vid konflikter.  

 

• På nivå fyra i Cohens konfliktpyramid svarar flertalet respondenter hur de vid 

fysiska konflikter ingriper direkt genom att separera barnen. 
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8 Diskussion 
Av egna erfarenheter har konflikter ofta setts som något som direkt måste lösas när de 

uppstår. Syftet med studien var att synliggöra hur förskollärare förhåller sig till arbetet 

med konflikthantering. Kunskap som har erhållits efter den genomförda studien är att 

det finns en medvetenhet hos förskollärare att konflikter bör hanteras tillsammans med 

barnen och inte åt barnen. I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring vilka 

likheter och skillnader som framkom sett till tidigare forskning och resultat/analys. 

Vidare behandlar avsnittet en diskussion om metoden, implikationer för den kommande 

professionen samt tankar kring fortsatt forskning. 

 

8.1 Diskussion kring resultat och analys 

I läroplanen (Skolverket, 2016) konstateras det att förskollärare ska hjälpa barn att 

hantera sina konflikter vilket kan kopplas samman med Cohens (2005) teori. Detta 

genom att nivåerna i konfliktpyramiden beskriver olika sätt att hantera konflikter. 

Genom att som förskollärare ha en kunskap om Cohens teori får barnen en möjlighet att 

utveckla sin förmåga att hantera konflikter. I analysen framkommer det hur 

förskollärarna arbetar aktivt i Cohens fyra nivåer. Detta visar på att en medvetenhet 

finns hos förskollärarna gällande att stödja barnen att självständigt hantera sina 

konflikter. 

 

Det framkommer likheter i studiens resultat och tidigare forskning som synliggör hur 

förskollärare säger sig arbeta när konflikter uppstår mellan barn. Thornberg (2010) 

påpekar hur konflikter som hanteras av barnen själva utan någon vuxens närvaro ofta 

blir destruktiva försök till att hantera konflikterna, ofta i form av maktutövningar. Detta 

kan kopplas samman med det empiriska materialet då det framförs hur en närvarande 

förskollärare ses som en väsentlig faktor i arbetet med att hantera konflikter. Turtagning 

ses som ytterligare en betydande faktor i arbetet med konflikthantering. Förskolläraren 

beskriver i det empiriska materialet hur de dagligen arbetar med att dela med sig och 

turas om. Tegano, Sawyers och Moran III (1989) lyfter hur ett medvetet arbete kring 

problemlösning i verksamheten kan förebygga konflikter.  

 

Hakvoort (2010) påpekar att en konflikt kan hanteras konstruktivt eller destruktivt 

beroende på hur mycket tid verksamheten har lagt ned på arbetet med att förebygga 

konflikter. I studiens empiriska material blir det tydligt hur förskollärarna arbetar 

kontinuerligt för att förebygga konflikter. Genom att arbeta aktivt med att förebygga 

konflikter kan barnen få verktyg till att förhandla med varandra och hantera konflikter 

konstruktivt utan inblandning av en vuxen (a.a.).  

 

En annan aspekt som framkommer i empirin som kan sammankopplas med den tidigare 

forskningen är hur barn kan verka som medlare när en konfliktsituation uppstår. Detta 

tyder på att barnen som verkar som kamratmedlare har fått en förståelse för hur 

konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Kolfjord (2009) samt Wilson Gillespie & 

Chick (2001) belyser hur kamratmedling är en positiv strategi då de barn som deltar i 

konflikter får möjlighet att träna på sin problemlösningsförmåga. Vestal och Jones 

(2004) samt Arcaro-McPhee, Doppler och Harkins (2002) menar på att barn som får 

verktyg för konflikthantering ges bättre möjligheter till att hantera sina konflikter 

självständigt i framtiden. 

 

I studiens empiriska material framkommer skillnader gällande vilken roll förskollärare 

väljer att ta vid en uppstående konflikt. I det empiriska materialet lyfter en förskollärare 
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hur hen direkt intar en aktiv roll i form av en medlare när en konflikt uppstår. Genom 

detta förhållningssätt får barnen ingen möjlighet till att självständigt förhandla sig till en 

lösning på konflikten vilket anses vara en viktig aspekt för att lära sig konflikthantering. 

Alvestad (2010) beskriver vikten av att som förskollärare vänta med att ingripa när en 

konflikt uppstår för att barnen ska få en chans till att få strategier för att lära sig hantera 

konflikter och komma fram till lösningar. Flera av de andra förskollärarna beskriver i 

empirin vikten av att vänta med att ingripa vid en konflikt för att låta barnen träna på att 

hantera sina konflikter. 
 

8.2 Diskussion om metod 

Under intervjuerna var vi medvetna om att informanterna kan ha sagt det de tror är det 

rätta svaret, även fast det kanske inte är så de agerar i praktiken. Detta menar 

Denscombe (2016) är en svårighet i genomförandet av intervjuer. Detta var anledningen 

till att intervjufrågorna gavs ut till respondenterna på plats då de inte skulle kunna 

förbereda svaren på frågorna. Om studien hade genomförts ännu en gång hade antalet 

intervjuer minskat samt observation valts till som metod för att synliggöra och kunna 

jämföra intervjuerna med observationerna gällande om förskollärare handlar som de 

säger. Observation valdes bort som metod då det vid observation hade krävts ett 

godkännande från vårdnadshavarna gällande barnens deltagande vilket är en 

tidskrävande aspekt. Det kan också diskuteras om annorlunda data hade framkommit 

om en gruppintervju genomförts istället för enskilda intervjuer hade genomförts. Vi 

valde att genomföra intervjun enskilt för att få fatt i varje enskild respondents tankar. 

Personlig intervju anses vara gynnsamt för att ta reda på en respondents tankar då 

forskaren endast har fokus på en respondent (a.a.). En viktig reflektion är att det genom 

en gruppintervju eventuellt hade fått respondenterna att diskutera och bolla tankar på ett 

annat sätt än vad de gjorde i de enskilda intervjuerna. Cohens konfliktpyramid var ett 

bra analysverktyg då den ser konflikter som en möjlighet till att utvecklas och lära. 

Även det sociokulturella perspektivet var ett bra analysverktyg för att detta perspektiv 

menar på att människor lär tillsammans och i sociala sammanhang. Dessa teorier är 

även i enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2016) då förskollärare ska se 

konflikter som en utvecklingsmöjlighet. 

  

8.3 Implikationer för professionen 

Under förskollärarutbildningens gång anser vi att konflikthantering inte har behandlats 

tillräckligt. Genom denna studie har nya kunskaper och insikter erhållits som kan vara 

användbara i det framtida yrket som förskollärare. Det framkommer i studien att de 

flesta förskollärarna arbetar mycket med att förebygga konflikter. Detta kan tolkas som 

att genom att arbeta mycket med att förebygga konflikter samt att ge barnen verktyg till 

att hantera sina konflikter krävs det inte lika mycket ingripande från förskollärarnas 

sida. Genom studien har kunskap erhållits kring hur det förebyggande arbetet lägger 

grunden för hur konflikter hanteras. Det har blivit tydligt genom respondenternas svar 

att det förebyggande arbetet är något som kontinuerligt arbetas med i den vardagliga 

verksamheten genom olika sätt. 

 

8.4 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning hade det varit intressant att observera förskollärares arbete med 

konflikthantering i praktiken för att mer konkret få syn på hur de arbetar. En annan 

tanke för vidare forskning är att det hade varit intressant att se om ett medvetet arbete 

kring konflikthantering i en barngrupp ger barnen verktyg och bättre möjligheter att 

hantera konflikter än om ett icke-medvetet arbetssätt kring konflikthantering utförs. 
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Jämförelser hade kunnat göras mellan en förskola som arbetar medvetet med 

konflikthantering och en förskola som inte arbetar medvetet konflikthantering för att ta 

reda på om ett medvetet arbete främjar barnens konflikthanteringsförmågor. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

• Hur arbetar du som förskollärare med konflikter mellan barnen? 

• Vad ser ni för utmaningar vid en konflikt mellan barn?  

• Vilka möjligheter ser ni när en konflikt uppstår mellan barn? 

• Vad är viktigt att som förskollärare tänka på när en konflikt uppstår i 

barngruppen? 

• Vilka är de främsta orsakerna till att konflikter uppstår, tror ni? 

• Hanterar ni konflikter annorlunda med små barn jämfört med äldre barn?  

På vilket sätt? 

• Hur tänker ni kring arbetet med kamratrelationer i barngruppen? 

• Har ni några konflikthanteringsstrategier på er förskola? Isåfall vilka? Hur har 

de arbetats fram? 

• Anser ni att ni har fått tillräcklig kunskap kring hur ni ska hantera konflikter? 

Nej: Vad hade du velat ha mer kunskap om? Ja: Vilken slags kunskap? 

 

 


