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1. Inledning
I detta examensarbete har jag valt att skriva om förskollärares syn på konflikter och
konflikthantering i förskolan. Mitt intresse för detta ämnesområde beror främst på att jag
tycker det är viktigt att kunna hantera konflikter på ett bra sätt redan i de yngre åldrarna.
Under min VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) har jag ett flertal gånger upptäckt
pedagogers olika sätt att hantera konflikter. Det har fått mig att vidare fundera på vilka
strategier pedagoger egentligen använder sig av och om de verkligen tänkt igenom sitt
tillvägagångssätt. Finns det en tanke bakom varje handling eller gör de som de alltid har
gjort?
Enligt Utas Carlsson (2001) så är våra beteenden och attityder beroende av hur vi tänker.
Vidare skriver författaren att vi måste lära oss lämpliga sätt att hantera konflikter så att vi inte
känner oss obehagliga och håller oss undan dem. Genom att kunna hantera konflikter känner
vi oss delaktiga och positiva till en utveckling av problem där vi annars kanske hade känt oss
maktlösa.
På lärarutbildningen har vi fått ganska lite kunskap om hur man kan hantera konflikter, jag
tror att det behövs mer av detta inom varje kurs. Lärarförbundets ordförande i studerande
kommittén

Susanne

Välinen

önskar

att

konflikthantering

skall

genomsyra

hela

lärarutbildningen. Välinen menar att eftersom konflikter finns överallt så är det viktigt att
kunna hantera dem oavsett var de uppstår (Lärarnas tidning nr 10, 2006).

1.1 Bakgrund
Konflikter uppstår varje dag, de är en del av vardagen Lind (2001). Lind menar att om man
hanterar dem på rätt sätt så har man chans till att lära sig något nytt. Barn kan lära sig att
hantera konflikter på ett sätt som kan ge dem kunskaper för livet. Ekstam (2004) skriver om
två olika händelseförlopp i hanteringen av konflikter. Enligt Ekstam beror utvecklingen av
förloppen på hur man hanterar konflikten. Antingen blir det ett destruktivt förlopp där
samarbetet, trivseln och arbetsresultatet förstörs eller ett konstruktivt som utvecklar de
inblandade och för verksamheten framåt. Vilket av dessa förlopp det blir, beror enligt
författaren helt på hur de inblandade samt omgivningen hanterar konflikten.
Enligt Läroplanen för förskolan (1998) skall alla som arbetar i förskolan: stimulera barnens
samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och
respektera varandra (Lärarnas handbok 2004:29).
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Förskolan skall också 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 (Lärarnas handbok 2004:30).
I dagens samhälle är det vanligt med en negativ syn på konflikter vilket leder till rädsla för
dem samt en känsla av obehag (Utas Carlsson 2001). Författaren menar vidare att det
nödvändigtvis inte behöver vara på det viset om man lär sig hantera dem på ett konstruktivt
sätt.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna undersökning är att ta reda på förskollärares syn på konflikter samt hur de
säger sig hantera dem. Jag vill också undersöka vad de gör för att förebygga konflikter.
Utifrån syftet med min undersökning kommer jag att söka svar på följande frågeställningar:
•

vad har förskollärare för syn på konflikter?

•

hur beskriver förskollärare att de hanterar konflikter med/mellan barn i fyraårsålder?

•

hur beskriver förskollärare att de förebygger konflikter?

1.3 Begreppsförklaringar
Jag använder mig av begreppet konflikt i min undersökning. Begreppet syftar till vardagliga
konflikter som kan uppstå mellan barn eller mellan barn och vuxna inom förskolan. Följande
definition av begreppet hänvisar jag till när jag skriver om konflikt i min studie: En kollision
mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar (De Bono 1986:15).
Jag använder mig också av begreppen syskonavdelning och småbarnsavdelning. Med
syskonavdelning syftar jag på barn i tre- till femårsålder och småbarnsavdelning barn från etttill tre år.

1.4 Avgränsningar
Jag har valt att avgränsa min undersökning till barn i fyraårsålder. Jag har också valt att endast
intervjua förskollärare.
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2. Teoretiska utgångspunkter
Jag har tagit intryck av den kognitiva stadieteori av utvecklingen som den schweiziske
biologen Jean Piaget (1896-1980) har framställt. Enligt Bunkholdt (1995) så är Piagets
grundtanke att all inlärning och utveckling sker genom handling. För småbarn gäller det
konkreta och praktiska handlingar medan senare i livet så kan de också ske mentalt genom
reflektioner över problem och olika lösningar. När barn får hantera och göra saker så kan de
få en begripligare bild av världen genom de erfarenheter de får med sitt handlande.
Jag har också valt att beskriva utvecklingen utifrån Erik H Eriksons (1902-1994)
psykosociala modell. Enligt Bunkholdt (1995) så skiljer sig Eriksons modell från Piaget
genom betoningen på det känslomässiga perspektivet. Erikson beskriver utvecklingen av
känslomässiga förhållanden som bland annat självkänsla och trygghet. Vidare såg han miljön
som en viktig beståndsdel i utvecklingen medan Piaget intresserade sig för det intellektuella
som till exempel problemlösning, miljö och samspel med andra människor är av ganska lite
betydelse i hans teori. Författaren skriver vidare att man kan se vissa paralleller mellan de
båda teorierna, ett exempel kan vara att de båda har tankemässiga aspekter på människans
reaktioner.
Valet av just dessa två utvecklingsteorier grundar sig på att jag vill få en förståelse för
fyraåringars utveckling och precis som Mangs & Martell (1995) påstår så tror jag att teorierna
kan ge mig underlag för en uppfattning om människans inre.

2.1 Piaget och Homburger Eriksons utvecklingsteorier
2.1.1 Piagets stadieteori
Piaget ansåg att utvecklingen sker genom att barn tillägnar sig kunskaper och förståelse
genom sina handlingar. Det är en huvudsaklig förutsättning för utvecklingen. När barn
mognar så ökar också deras förmåga till att tänka över sina upplevelser vilket är resultatet av
den intellektuella utvecklingen enligt Piaget.
Vidare menar författaren att Piaget beskriver människans utveckling i olika stadier och i
varje stadium förändras människans sätt att förstå. Enligt Bunkhold (1995) så tänker barn
annorlunda när de går från ett stadium till ett annat och det gäller alla barn oavsett var de bor,
utvecklingen är generell. Jerlang (1988) skriver att det inte går att hoppa över något stadium
eftersom varje stadium är beroende av varandra. Bunkholdt (1995) skriver att det enligt
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Piaget sker förändringar hos alla barn i språket, tänkandet och leken när de går över till ett
nytt stadium.
Barn i fyra års ålder befinner sig i det preoperationella stadiet enligt Piaget och där blir de
kvar tills de går över till nästa stadium vid sex eller sjuårsåldern (Bunkholdt 1995). Det
preoperationella stadiet kännetecknas av att barn börjar utveckla förmågan att se saker och
ting i sitt inre. Tidigare har de varit beroende av att se saker och uppleva händelserna för att få
en föreställning av dem men nu börjar de få bilder inom sig av saker och händelser som de
inte ser eller erfar. De kan leka lekar som innehåller föremål som föreställer något annat, ett
bord kan bli en båt och så vidare. (Jerlang 1988).
Trots utvecklingen av de inre föreställningarna så är barn i fyraårsåldern beroende av
direkta händelser, de tänker det de ser. Oftast fäster de sin uppmärksamhet på vissa delar av
ett föremål eller i en situation (Evenshaug & Hallen 2001). Jerlang (1988) påstår då att det
ibland kan vara svårt för vuxna att diskutera med barn som är i det tänkandet eftersom de inte
kan ta till sig av två olika perspektiv, barnen kan ju bara se en del av situationen och bilda sig
en uppfattning efter det.
Enligt Bunkholdt (1995) så är fyraåringars tänkande också egocentriskt vilket innebär att de
har svårt för att ta andras perspektiv och de ser sig själva vara orsak till allt som händer.
Jerlang (1988) menar också att de tror att alla andra tänker och upplever världen precis
likadant som de själva gör. På så sätt kan de härma andra och tro att det var deras idé från
början.
Jerlang skriver vidare att barn lär sig genom imitation och därför måste de vuxna tänka på
sitt beteende och sina normer. Man måste som vuxen vara tydlig och konkret i inlärning av
normer.
Piaget ansåg att barns intresse och nyfikenhet för sin omvärld var av stor betydelse, han
menade att de lär sig genom handlingar och det är intresset som är det styrande. Som vuxen är
det då viktigt att tänka på var barnet befinner sig i utvecklingen eftersom förståelsen är
annorlunda i olika åldrar. I förskolan bör man bygga på barns intressen som bland annat är
leken och deras konkreta undersökningar av världen (Jerlang 1988).

2.1.2 Homburger Eriksons kristeori
Eriksons teori benämns ibland som kristeori eftersom han ansåg att människan utvecklas hela
livet och alla går igenom åtta olika utvecklingsfaser där samtliga innehåller en utvecklingskris
som måste konfronteras (Jerlang 1988). En utvecklingskris är ett tillstånd då man möter nya
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uppgifter och inte vet om man klarar dem eller inte (Bunkoldt 1995). Enligt Jerlang (1988)
skall man inte se kriserna som några katastrofer utan perioder där individen antingen löser
krisen på ett bra sätt och utvecklas eller på ett felaktigt sätt och hämmas i sin utveckling.
Bunkholdt (1995) skriver att enligt Erikson så måste barnen ha positiva erfarenheter från
tidigare faser för att klara av de nya på ett bra sätt. Vidare menar han att de måste få en positiv
grundinställning till varje fas och det får de genom samspelet med omgivningen. I början är
det föräldrarna som måste tillgodose barnens behov och självklart klarar de inte alla, barn
måste få möta besvikelser och motgångar för att klara svårigheter eller konflikter. Det viktiga
är att de positiva inslagen i samspelet mellan barn och föräldrar överväger de negativa så att
de kan få en positiv grundattityd. En grundattityd är enligt Erikson hur barnet uppfattar sig
själv och omvärlden. Barn med positiva grundattityder får ofta positiva reaktioner från
omvärlden och känner sig dessutom bekräftade. De har också en positiv inställning till sin
omgivning samtidigt som de vågar känna tilltro till andra människor. Erikson påstår att dessa
grundattityder är mycket varaktiga, sker det en störning i utvecklingen kan effekterna bli
långvariga.
Enligt Bunkholdt (1995) så ansåg Erikson att barn i fyraårsåldern befinner sig i
initativfasen. I den här fasen är de typiska behoven för barn att utforska och behärska saker
och ting. Andra behov är också nyfikenhet, fortsatt självständighet och gränssättning.
Vid den här åldern så ökar barn sin utforskning av världen allteftersom de får bättre
koncentrationsförmåga och bättre minne. Tidsperspektivet blir längre och bilderna av familjen
stabilare vilket leder till mer självständighet. Barnen får också ett bättre språk som de kan
använda till att få och ge information och på så sätt förstå olika sammanhang. Vidare menar
Bunkholdt att i den här fasen är mötet med omgivningen avgörande för en positiv utveckling
av grundattityden som enligt Erikson innebär att barnet kan ta initiativ och känna stolthet. I
den här åldern är det inte bara föräldrar som ingår i barnens omgivning utan också
förskolepersonal och andra som barnet möter.
Barn med en positiv grundattityd vågar prova på nya saker eftersom de har utvecklat
självtillit och tron på sig själva. För att barnen skall kunna utvecklas positivt så är det viktigt
för omgivningen att se det enskilda barnets förmåga och inte jämföra med andra barn. Om
barnet och omgivningen hela tiden jämför det med andra och tror att man måste vara lika bra
eller bättre så skapas konkurrens. Risken blir att barnet alltid förlorar och slutligen får en
negativ grundattityd. Barn med negativa grundattityder blir oftast tillbakadragna och passiva.
De undviker nya saker i rädslan för misslyckanden. De kan också överdriva kraven på sig
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själva för att kunna bli bättre än andra. Detta kan leda till misslyckanden och en negativ
självkänsla.

2.2 Tidigare forskning
Utifrån tidigare studier som gjorts av bland annat Roza Pawlowska, Andrzej Szklarski och
Thomas Ljungberg samt övrig litteratur som till exempel Gunilla O. Wahlström, Arne Maltén
med flera kommer jag att beskriva vad en konflikt är och förklara destruktiv och konstruktiv
utveckling av konflikter. Jag har även valt att beskriva orsaker till konflikter samt hur vuxnas
förhållningssätt förutsätter den konstruktiva konflikthanteringen.
Vidare nämner jag hur man kan använda medling som konstruktiv metod till att hantera
konflikter inom förskolan. Jag avslutar med en text om förebyggande arbete.

2.2.1 Vad är en konflikt?
Ordet konflikt kommer från latinska conflictus och betyder sammanstötning (Lind 2001).
Enligt de Klerk (1991) så uppstår konflikter mellan individer när olika viljor eller intressen
stöter ihop med varandra. de Klerk menar att konflikter oftast är komplicerade eftersom de
inblandade inte alltid vet vad de vill eller varför. De försvarar ändå sin vilja på ett kraftfullt
sätt vilket kan leda till starka känslor hos både de inblandade och omgivningen. Dessa känslor
menar författaren riskerar att förvirra konfliktsituationen ännu mer. Författare O. Wahlström
(1996) skriver att konflikter uppstår mellan individer när egna handlingar och värderingar inte
stämmer överens med andras och vidare leder till missförstånd hos varandra.
Ett sätt att gruppera och se på konflikter enligt Lind (2001:9) kan vara följande:
•

Man har olika mål, intressen och värderingar.

•

Man hindrar någon från att uppnå sitt mål.

•

Man får inte sina grundläggande behov tillfredsställda.

•

Det föreligger fientlighet.

•

Motsättningar råder mellan olika intressen.

•

Motsättningar råder mellan olika livsstilar.

•

Man reagerar på något som man känner sig tvingad att göra.

•

Man missförstår eller feltolkar.

Vidare menar hon att den största gruppen av konflikter ligger i den sista punkten, människor
missförstår helt enkelt varandra vilket leder till konflikter.

11

2.2.2 Orsaker till konflikter
Om man vet de bakomliggande orsakerna till en konflikt har man lättare för att utreda
konkreta konflikter vilket vidare kan underlätta för konflikthanteringen (Szklarski 1996).
Enligt Öhman (1996) så kan konflikter uppstå av en mängd orsaker men de vanligaste inom
förskolan är bland annat att man har olika intressen och värderingar. Vidare skriver författaren
att en annan orsak kan vara att de vuxna i förskolan inte kan tolka eller har tid till barnens
olika behov. Något som också kan bidra till många onödiga konflikter är en otrygg barngrupp.
Gruppens oro bidrar till att toleransnivån sänks och barnen hamnar oftare i bråk eftersom de
lättare feltolkar varandra i ett oroligt klimat.

Mellan barn
Barn i förskola vistas dagligen i grupp och de tvingas ofta att sätta sina behov och intressen åt
sidan för att kunna ingå i gruppen. Eftersom förskolebarn oftast är kvar i det egocentriska
tänkandet så kan det vara en bidragande faktor till att det uppstår konflikter (Öhman 1996).
Författaren menar vidare att konflikter mellan barn oftast handlar om kontaktsvårigheter eller
missförstånd mellan barn. Barn som har ett rikare språk har lättare att synas i gruppen och
därmed få sina behov tillfredsställda medan de barn som har ett sämre språk får ta till andra
medel.
Enligt Ljungberg (1998) så handlar cirka en tredjedel av barns konflikter om att de är osams
över något abstrakt som till exempel regler i leken eller vem som skall vara vad i rolleken.
Vidare har författaren upptäckt genom barnobservationer att konflikter om saker förekommer
nästan lika ofta som de abstrakta, det kan handla om vem som skall ha gungan eller en viss
leksak och så vidare. De minst förekommande konflikterna i studien var när barn störde
varandra i sina pågående lekar eller att de förstörde något som någon annan byggt.

Mellan barn och vuxna
Konflikter mellan vuxna och barn i förskolan handlar oftast om makt och värderingar (Öhman
1996). Med makt menar författaren höga krav och regler som ställs på barnen. Oftast beror det
på osäkerhet från den vuxne, han/hon vet inte hur man skall göra i vissa situationer vilket
vidare kan leda till höga krav och onödiga konflikter.
Regler är också något som ger upphov till konflikter mellan barn och vuxna. När barnet
bryter mot regeln så uppstår ofta en konflikt och då menar författaren att det är viktigt som
vuxen att inte bestraffa barnet utan ta reda på varför barnet gjorde på det viset. Andra orsaker
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till konflikter kan vara att pedagogen har vissa värderingar om komplicerade ämnen som våld,
krig, religion eller agressitivitet och på så sätt hindrar barnet när det visar ett visst beteende.

2.2.3 Destruktiva konfliktförloppet
Förskole- och skolpsykologen Roger Ellmin skriver i sin bok Att hantera konflikter i skolan
(1997) om det destruktiva förloppet av konflikter. Ellmin menar att det hela startar med att de
involverade i konflikten har svårigheter med att hitta en konstruktiv lösning. Ingen talar om
den, konflikten förnekas helt enkelt. Vidare i förloppet så trappas konflikten upp eftersom den
blir alltmer känd för utomstående. Slutligen ökar trycket och någon tvingas ta tag i konflikten.
Oftast blir det en ledare som löser det hela genom bestraffning av en eller ett par syndabockar.
Situationen kräver oftast en snabb lösning eftersom den börjar bli ohållbar för både de
involverade och omgivningen. Ledaren löser konflikten med hotelser eller åtgärder som till
exempel att läraren kastar ut eleven från klassrummet.
För att barn skall se konflikter som något naturligt så måste vi avdramatisera konflikterna
och hanteringen av dem. Vi måste ändra vår inställning till konflikter från det negativa till det
positiva (Szklarski 1996) Huvudorsaken till misslyckad hantering av konflikter är enligt
Szlarski vår negativa syn på konflikter.
Enligt Utas Carlsson (2001) så utvecklas också det destruktiva förloppet av konflikter bland
annat av att man känner sig maktlös. När man känner sig maktlös så minskar också
självkänslan och den inre säkerheten, det finns ingen kraft till att hantera konflikten. Istället
ignorerar eller skjuter vi upp den. Slutligen blir konflikten mycket svårlöst allteftersom våra
känslor blir negativa. Vidare menar författaren att det är de vuxnas ansvar att lyssna och ta
barnen på allvar, de måste också kunna ge dem redskap för att kunna hantera svårigheter som
uppstår i livet. Om barn aldrig får vara med om eller se positiva lösningar på sina och andras
konflikter så blir de hjälplösa och det är vi som lär dem det.
Enligt Edling (1999) så är hantering av konflikter ingen medfödd förmåga utan något som
behöver tränas på. Vidare menar författaren att de flesta av oss har svårt för att kommunicera
på ett respektfullt sätt vid en konflikt, istället undviker man situationen eller surar och talar
illa om den andre bakom ryggen. Hanteringen kan också ske genom våld eller med
kränkningar. Liksom Utas Carlsson menar Edling att det är de vuxna som måste kunna
hantera konflikter för att också barnen skall lära sig.
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2.2.4 Konstruktiva konfliktförloppet
Genom att barn får lära sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt så förebygger man
bland annat för våld. Man får en tryggare miljö och barn/ungdomar kan utvecklas till goda
samhällsmedborgare (Utas Carlsson 2001).
Enligt Fahrman (1991) så är konflikter ett viktigt inslag för barn i förskolan, en förutsättning
är att de blir hanterade på ett konstruktivt sätt både av barn och vuxna så att en utveckling kan
ske. Ofta kan barnen själva lösa många konflikter men viktigt är att det finns vuxna i närheten
som inte går in och bedömer eller kritiserar utan hjälper barnen att på ett konstruktivt sätt nå
en lösning. De vuxna måste också vara neutrala när de hjälper barnen i en konflikt, de får
aldrig ta någon av barnens parti och de måste ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå när de
hanterar konflikter. Fahrman anser det också viktigt att man berömmer barnen när de kommit
fram till en konstruktiv lösning.
Maltén (1998) skriver om den vitaliserande synen på konflikter vilket innebär att man ser
konflikter som en utmaning och uppfattar möjligheterna med dem. Med denna syn blir
hanteringen av konflikter konstruktiv och leder till att självtilliten ökar och själkännedomen
fördjupas samtidigt som vi tvingas att förklara våra värderingar och åsikter. Konflikten ses
som positiv för organisationen eftersom den skapar reflektion och eftertanke samtidigt som
den kan leda till förnyelse. Man får också en beredskap för framtida problem.
Enligt O. Wahlström (1996) så måste vi bli medvetna om hur mycket man kan vinna på
konflikter. Om vi ser konflikter som något naturligt så kan mycket av den energi som går till
oro och ångest användas till något bättre. O. Wahlström menar att om en konflikt skall ha en
varaktig lösning så måste de involverade kunna sätta sig in i varandras upplevelser vilket
ytterligare leder till förståelse av den andres handlingar. Vidare menar författaren att vi måste
kunna acceptera och tolerera oss själva före vi kan sätta oss in i någon annans situation. Är
man trygg i sig själv och har en sund självkänsla kan man också lyssna på andra utan att
känna sig hotad.

2.2.5 Miljöns påverkan på konflikter
Brister i den pedagogiska miljön och även i hemmet ger upphov till fler konflikter, det är
resultatet av Roza Pawlowskas studie. Dåliga hemförhållanden kombinerat med en skolmiljö
där barnen inte blir sedda leder till konflikter som barnen hanterar genom att spotta, slå eller
stöta omkull varandra. Pawlowska anser också att skolan måste ha en närmare kontakt med
föräldrarna eftersom det verkar som barnen tar efter sina föräldrars beteenden när det gäller

14

konfliktlösning. Vidare har hon också upptäckt att barn med språksvårigheter ofta hamnar i
konflikter och tycker därför att skolan skall uppmärksamma dessa barn särskilt (Szklarski
1996).

2.2.6 Vuxnas förhållningssätt- en förutsättning för konstruktiv konflikthantering
Det är viktigt att som vuxen kunna hantera sina egna känslor för att kunna hantera andras. Om
vi kan förklara våra egna och andras känslor så underlättar det för hanteringen av konflikter,
samtidigt som det ger oss möjligheter till att kunna leva ett meningsfullt liv. Man får aldrig
förbjuda barns känslor utan istället måste man hjälpa dem till att hitta bra sätt att kunna
uttrycka dem på (O. Wahlström 1996). Små barn i förskolan kan ha svårt för att känna igen
och namnge känslor, därför är det viktigt att träna det i barngruppen (Utas Carlsson 2001).
Även Öhman (1996) belyser vikten av barns känslor. Författaren menar att vi alltid måste
bekräfta barnets känsla genom att sätta ord på den. När sedan barnet känner att känslan är
befogad och bekräftad kan känslan avta och först då kan man börja resonera kring vad som
har skett.
En annan förutsättning för att kunna hantera konflikter är enligt O. Wahlström (1996) att
vara tydlig. Med det menar författaren att man måste kunna uttrycka sig så att andra kan förstå
vad man menar. Budskapet som framförs måste ske med ett tydligt språk samtidigt som
kroppsspråket måste stämma överens med det som sägs. Om man är medveten om sitt
kroppsspråk och sätt att uttrycka sig och hur det påverkar omgivningen så kan man lättare
samarbeta och hantera konflikter.
Enligt Öhman (1996) så varierar ofta sättet att se på konflikter inom olika kulturer. Det sägs
att vi i Sverige är konfliktundvikande. Med det menas att vi hellre glider undan än säger vad
vi egentligen står för. Vi är också mer villiga till att diskutera med barnen i konflikter redan
när de är små. Att diskutera med barn är väldigt bra men också Öhman framhåller att
tydligheten är viktig när man talar med barn. Man måste vara entydig i sitt kroppsspråk och
sina ord.
O. Wahlström (1996) skriver också om värdet av att kunna lyssna på barnen i en konflikt
utan att döma och ge förmaningar. Om de inblandade känner att någon lyssnar så kan man
komma närmare en lösning. Även de som är mitt uppe i konflikten måste lära sig att lyssna på
varandra utan att bli avbrutna. Det blir mycket lättare att lyssna till den andre om man själv
fått tala till punkt.
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2.2.7 Konflikthantering
Enligt O. Wahlström (1996) så är den kommunikativa kompetensen mycket viktig för
konflikthantering och då speciellt för ledare. Saknar ledaren kompetensen kan det heller inte
ske några förändringar i verksamheten. Författaren menar vidare att konstruktiv
konflikthantering är något som alla människor borde ha med sig i livet, det är en livskunskap.
En konstruktiv konflikthanteringsmetod som kan tillämpas inom förskolan är medling.

Medling
Ett sätt att hantera konflikter på som är mycket kraftfullt är medling. Medling betyder att man
försöker åstadkomma en överenskommelse eller försoning enligt den svenska ordboken (Lind
2001). Vidare beskriver författaren att det är en process som sker i olika steg där en neutral
tredje part hjälper de inblandade till att de själva skall finna en lösning. Lind menar att det inte
handlar om att fördöma någon eller se till vem som har rätt eller fel i konfliktsituationen.
Själva processen är lika viktig som målet och meningen är att båda de inblandade skall känna
sig nöjda med lösningen. Om alla känner att de vinner något på lösningen så blir det
förhoppningsvis en hållbar sådan eftersom de inblandade känner ansvar för den. Enligt
författaren är syftet med medling att barnen skall få ge uttryck för sina behov och intressen
samtidigt som deras självförtroende stärks genom att de själva får ta ansvar för konflikten.
Viktigt är också att man visar lika mycket hänsyn till barnens känslor som till vad som har
hänt. Enligt Lind kan man som vuxen vid en konflikt ställa två frågor till barnen som är
följande: Vad har hänt? och Hur känner du inför det som har hänt?. Genom att ställa
frågorna får man fram både vad som har hänt och hur de känner inför det. Medlingsprocessen
hjälper alla som är involverade i en konflikt att kunna hantera den på ett konstruktivt sätt och
även träna dem för konflikter i framtiden.
Medling kommer från början från USA och Kanada där det har sitt ursprung från
rättsväsendet. Metoden används också flitigt i England och Norge. Lärare som använder sig
av metoden är mycket positiva till den eftersom skolan som helhet får ett lugnare klimat och
eleverna kommunicerar mer med varandra samtidigt som de löser konflikter på ett
uppfinningsrikt sätt utan att behöva ta till våld (Lind 2001).

2.2.8 Att förebygga konflikter
Enligt Ellmin (1985) kan man förebygga konflikter genom att öka förmågan till att förstå
samspelet mellan sig själv och omgivningen. Man kan också bli bättre på att hantera
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konflikter genom att vidareutbilda sig inom området. Det kan vara svårt att se var gränsen går
för förebyggande och direkt konfliktlösning i en konfliktsituation. Vidare förklarar Ellmin
(1985:155) att en god konfliktlösning är i sig förebyggande då den gör de inblandade bättre
rustade att hantera nästa konflikt.
Om man vet vad som kan orsaka konflikter är det lättare att förebygga dem påstår Szklarski
(1996). Vidare skriver författaren i sin studie Barn och konflikter om att det är viktigt med ett
förebyggande arbete redan i de yngre åldrarna eftersom man tror att våldstendenser bland barn
kan bero på alltför lite uppmärksammande av konflikter och konflikthantering. Författaren
framhåller också att som vuxen måste man ha ett bestämt och kommunikationsfrämjande
förhållningssätt vid sin hantering av barns konflikter. Man måste underlätta för ett gemensamt
perspektiv hos barnen så att de försöker leva sig in i andras situation samt öppet samtala med
varandra. Szklarski upptäckte i sin studie att i den pedagogiska praktiken var det mer vanligt
att man använde sig av två andra metoder som gjorde det svårt för barnen att få ett gemensamt
perspektiv i sin konflikthantering.
Den ena metoden som var vanlig i praktiken kallas för skingring och innebär att man säger
till barnen att sluta bråka samtidigt som de säras på. Det är ett enkelt sätt att snabbt få slut på
en konflikt. De barn som är involverade i konflikten får ingen chans till att komma nära
varandra genom en gemensam lösning och båda håller fortfarande kvar sina åsikter. En annan
metod som kan användas i anknytning till skingring är att man försöker förmå barnen till att
säga förlåt. För barnen betyder ett förlåt ingenting och det innebär också att kommunikationen
och gemenskapen uteblir. Även Öhman (1996) skriver att man aldrig skall tvinga barn att säga
förlåt och bli sams igen, ordet förlåt måste få en innebörd, det kan då vara lättare för barnet att
få gottgöra för den andre istället. Författaren menar att barnet får ”göra” förlåt genom att det
ges en möjlighet att komma på hur man kan göra det bra för den andre, så att han/hon blir
glad igen. När barnet prövar olika hjälpande beteenden så är det mycket viktigt att den vuxne
stödjer och uppmuntrar barnet så att det kan utveckla sitt tänkande.
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3. Metod
Då syftet med min studie var att få inblick i förskollärares beskrivningar av sitt handlande såg
jag intervjuer som en möjlig väg till att få svar på mina undersökningsfrågor. Intervjun är ett
sätt att få rika beskrivningar om relevanta teman i den intervjuades livsvärld (Kvale 1997).
Med livsvärld menas varje enskild människas uppfattning av omvärlden.
En intervju ger också oftast detaljerade och välfyllda svar. Den riktar sig mot den
intervjuade och inte mot intervjuarens intressen som i kvantitativ forskning. Intervjuer kan gå
i olika riktningar beroende på vad intervjupersonen upplever som relevant och viktigt
(Bryman 2002).
Eftersom jag ville ha så rika svar som möjligt så ansåg jag att en intervjuguide kunde vara
till stöd (bilaga 1). Jag ville ställa öppna frågor där intervjupersonerna kunde få möjlighet till
att reflektera över vad som var viktigt för dem. Syftet var att utgå från ett par öppna frågor
som fungerade som ett stöd för samtalet. Det kan liknas vid semistrukturerade intervjuer
vilket är en intervjuprocess där intervjuaren använder sig av en intervjuguide med olika
huvudfrågor som skall behandlas. Intervjuaren behöver inte ställa frågorna i exakt följd och
intervjupersonen kan svara fritt på frågorna. Det kan också uppstå nya frågor i följd av
intervjupersonens svar (Bryman 2002).

3.1 Urval
Jag valde att intervjua fyra förskollärare som arbetar på samma förskola i Växjö. Förskolan
har fem avdelningar. Två småbarnsavdelningar med barn i åldern ett till tre år och tre
syskonavdelningar med barn i åldern tre till fem år. Två av förskollärarna arbetade på samma
syskonavdelning, en arbetade på en annan syskonavdelning och den fjärde på
småbarnsavdelning men hade erfarenhet av äldre barn sedan tidigare. Både förskola och
personal kände jag till sedan tidigare eftersom jag hade genomfört min verksamhetsförlagda
utbildning där. Det kan vara en fördel att känna till miljön och personerna när intervjuer skall
utföras för att kunna ställa bra frågor och få en uppfattning av vad intervjupersonerna kommer
att samtala om (Kvale 1997). Jag valde att intervjua endast förskollärare eftersom jag ville att
alla skulle ha samma högskoleutbildning.
Tanken var att intervjua dem som arbetade på syskonavdelningar men eftersom flera lärare
hade svårigheter med att gå ifrån på arbetstid så tillfrågades även förskollärare på
småbarnsavdelningar.
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Jag valde också att avgränsa min undersökning till barn i fyraårsåldern eftersom de är i en
ålder där de börjar bli mer självständiga men fortfarande är små.

3.2 Genomförande
När jag fått klarhet i vilka som ville medverka i undersökningen så bestämdes tider för
genomförandet av intervjuerna. En pilotintervju gjordes för att se om mina frågor var
relevanta för studiens syfte. Pilotintervjuer kan testa frågor och förklara de viktigaste
infallsvinklarna av ett ämne (Kvale 1997). Efter utskrift och analys av pilotintervjun ändrade
jag formulering på någon fråga för att kunna få ett mer uttömmande svar. En fråga som löd
hur ser du på konflikter ändrades till tycker du konflikter är positiva eller negativa. Efter
ändringen fick jag svar som var mer relevanta för min studie. Trots detta var pilotintervjun så
pass utförlig så att den kunde ingå i studien.
Alla intervjuerna spelades in på band vilket Bryman (2002) menar är nästan obligatoriskt
eftersom det underlättar för minnet i själva intervjusituationen och gör det lättare att analysera
intervjupersonernas svar. Negativt kan vara att dem man intervjuar kan påverkas av
bandspelaren och kanske inte ger de svar de annars skulle ha gett. Transkriberingen är också
mycket tidskrävande.
Intervjuerna genomfördes i ett rum som var avskilt från övrig verksamhet, detta för att
intervjupersonerna inte skulle behöva oroa sig för att andra kunde höra vad de sade (Bryman
2002). Vidare menar Bryman att det är viktigt att utföra sina intervjuer i en lugn och ostörd
miljö för att inte påverka kvaliteten på inspelningen. Är det höga ljud runtomkring så kan det
försvåra transkriberingen eftersom man kan missa vad som har sagts.
Precis som Kvale (1997) skriver så talade jag också om syftet med intervjun för varje
intervjuperson innan jag började, samt berättade varför jag använde mig av bandspelaren.
Under intervjun ställde jag sedan mina frågor och lät intervjupersonerna svara fritt på dem.
Jag var också noga med att följa upp vissa svar och be dem beskriva exempel. För att avrunda
intervjun så frågade jag om de hade något mer att tillägga. Vid något tillfälle hände det att
intervjupersonen fortsatte att tala efter det att bandspelaren stängts av, det som sades då
antecknade jag istället.

3.3 Bearbetning och analys
I bearbetningen av empirin började jag först att läsa igenom alla de nerskrivna intervjuerna för
att få ett helhetsintryck av vad som egentligen sagts (Kvale 1997). För att få en djupare
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tolkning av svaren gick jag in i varje intervju och letade efter viktiga ord och meningar som
jag skrev ner i olika kategorier. Kvale menar att analysera betyder att man delar upp något i
mindre delar. Innehållet i kategorierna baserades på mina intervjufrågor. Kategorierna delades
sedan upp i olika teman som beskrev allt som rörde sig om just ett ämne.
Slutligen läste jag igenom intervjusvaren för att hitta slående citat som kunde representera
innehållet i resultatet. Citaten är tagna från början eller direkt ur meningar. Jag har också valt
att ändra dem från talspråk till skriftspråk för att inte intervjupersonerna skall känna obehag
över sitt talade språk. Ändringarna är så pass små och påverkar inte uttalanden på något sätt,
exempel kan vara att dom ändrades till de och nått skrevs som något. Enligt Kvale (1997) så
kan man välja att göra vissa ändringar i utskrifterna beroende på vad texten skall användas till
och vem som skall läsa den. Vidare menar Kvale att det inte alltid behöver vara den mest
ordagranna återgivna text som är bäst utan man måste också visa hänsyn till andra faktorer
som textens läsbarhet och intervjupersonernas vilja.

3.4 Etik
Innan jag påbörjade mina intervjuer klargjorde jag för intervjupersonerna om de
grundläggande etiska frågorna som handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och
anonymitet (Bryman 2002). Vidare rättade jag mig efter några av de etiska principer som
finns för svensk forskning. Informationskravet som innebar att jag informerade de inblandade
om syftet med min undersökning samt att deltagandet var helt frivilligt och att de hade rätt till
att avbryta intervjun om de ville. Samtyckeskravet som går ut på att alla inblandade har rätt
till att bestämma över sitt eget deltagande. Jag talade också om för dem att alla uppgifter om
dem i undersökningen är konfidentiella vilket är konfidentialitetskravet. Jag följde också
nyttjandekravet vilket innebar att all information som jag fick om dem användes endast till
min studie.

3.5 Reliabilitet och validitet
Studiens reliabilitet är enligt Kvale (1997) hur tillförlitligt resultatet är. För att öka
tillförlitligheten var jag noga med att läsa in teori om själva ämnet så att min kunskap ökade.
På så sätt var jag väl medveten om vad jag skulle intervjua om. Relevanta frågor ställdes för
att söka svar på mitt syfte. Frågorna var också öppna och korta vilket ledde till långa och rika
svar. Eftersom jag var insatt i ämnet kunde jag också följa upp svaren på ett bra sätt. Enligt
Kvale är dessa kriterier viktiga för intervjuns kvalitet. Vidare menar Kvale att om man har en
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intervju med hög kvalitet så ökas även kvaliteten på analysen, verifieringen och
rapporteringen. Negativt för reliabiliteten i min studie är att jag varit ensam när jag
transkriberat och analyserat mina intervjuer. Kvale menar att för att öka kvaliteten på
utskriften kan man göra en reliabilitetskontroll vilket innebär att man jämför två personers
utskrifter av samma intervju. Analysen blir också rikare samt lättare att kontrollera om två
eller flera personer tolkar samma intervju.
Med validitet menas trovärdigheten med studien. Ämnar min metod att undersöka det som
skall undersökas? Kvale (1997) menar att man måste tänka på olika validitetsfrågor under
hela arbetets gång, inte bara i slutet. Jag har precis som Kvale skriver använt relevant teori
som bakgrund för mina undersökningsfrågor. Bandspelare användes för att kontrollera
intervjupersonernas svar och på så sätt kunde jag ifrågasätta meningen i det som sades efteråt.
Intervjuerna transkriberades ordagrant för att kunna återges i citat. Mina intervjufrågor var
också relevanta för undersökningens syfte och resultatet kunde kopplas till teorin.

3.6 Metodkritik
Semistrukturerade intervjuer användes som metod i min studie. Det visade sig vara ett bra val
eftersom jag fick långa och välfyllda svar på de öppna frågor som ställdes. Syftet var att få en
inblick i förskollärarnas livsvärld och med intervjuerna menar jag att jag lyckades med det.
Jag började med att besöka förskolan för att beställa tid, samtidigt som jag berättade om syftet
med min studie och vad frågorna skulle beröra. Nackdelen med det förfaringssättet kan vara
att intervjupersonerna senare talar om innehållet och blir påverkade av varandras
uppfattningar och åsikter. En fördel kan annars vara att de får tid att verkligen fundera kring
sitt handlande före intervjutillfället.
Intervjuerna genomfördes individuellt för att få enskilda beskrivningar, intervjupersonerna
fick också större talutrymme än om det varit i grupp.
Tre av intervjuerna skedde i ett rum som var avskilt från övrig verksamhet, den fjärde ägde
rum i personalrummet där man kunde höra barnen som lekte ute på gården. Fördelen med det
avskilda rummet var att vi fick lugn och ro till samtal utan några andra ljud utifrån. Dock var
rummet ganska litet och sterilt vilket var en nackdel för samtalet, det kändes inte lika bekvämt
som det i personalrummet. Båda rummen hade sina för- och nackdelar men fungerade ändå
bra för genomförandet av intervjuerna.
Jag valde att spela in varje intervju på band vilket underlättade för mig att lyssna på
intervjupersonerna samt se hela deras kroppsspråk. Utan bandspelare hade jag istället varit
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tvungen att koncentrera mig på att anteckna. Nackdelen med bandspelaren var att några av
intervjupersonerna märkte av den i början och verkade lite spända men efter en stund glömdes
den bort och samtalet blev mer avslappnat.
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4. Resultat och analys
Här presenterar jag resultatet av intervjuerna i en löpande text, citat används för att
representera innehållet. Resultatet beskrivs i olika kategorier som är indelade i olika teman.
Efter varje tema återkopplar jag empirin med teorin i form av en analys.

4.1 Förskollärares uppfattning om orsaker till konflikter
Konflikter mellan barn
Samtliga informanter beskrev många liknande orsaker till konflikter mellan barn i
fyraårsåldern. Huvudsakligen handlar det om att barnen vill ha samma saker eller att de vill ha
samma roller i leken. En informant beskrev att det oftast är ett par saker som är attraktiva för
barnen och som alla vill ha, vilket leder till konflikter. Vilka saker det är kan variera från dag
till dag.
Kanske någon hör att någon skall gunga och då blir det populärt att alla springer
mot gungan för då känns det att då är det attraktivt att gunga, sen en annan gång
kan gungorna stå lediga och ingen som vill…
Andra orsaker som till exempel att barnen missförstår varandra, har olika åsikter om något
eller skilda synsätt lyfts också fram. Vidare beskriver en informant att det kan uppstå
konflikter mellan barn när deras starka viljor krockar och detta menar hon kan bero på att de
ingår i grupp.
… hemma är de vana vid att få som de vill ungefär och det funkar inte sen med 20
barn i gruppen, då kan ju inte alla få som de vill…

Konflikter mellan barn och vuxna
Konflikter som uppstår mellan barn och vuxna i förskolan handlar först och främst om att
barnet inte vill göra som den vuxne säger, menar samtliga informanter.
… jag säger lydnad inom citationstecken, att de inte vill göra som den vuxne
säger eller följa de normer som man har.
En av informanterna utvecklar sitt resonemang om lydnad på följande sätt:
… oftast kan det ju bli när den vuxne vill att barnet skall göra något som barnet
inte är moget för. Då kan det ju bli en konflikt, då vägrar ju barnet.
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Med det menar hon att barnet kanske inte är moget för en viss aktivitet som de vuxna vill att
barnen skall medverka i eller så ställs det krav på barnet som det inte klarar av
mognadsmässigt.
… sen kan det ju vara att de inte vill ta på sig, att man ställer det kravet… men
man får ju lirka lite, de kanske inte är mogna just för det… man kanske tar och
hjälper dem lite…

Analys
I studien framkom det tydligt att barns konflikter huvudsakligen handlar om att de är osams
om saker eller över vem som skall vara vad i leken. Detta stämmer väl överens med
Ljungbergs (1998) observationer av barn och konflikter i vilken dessa orsaker också är de
huvudsakliga.
Vidare framkom det att barnen ibland också missförstår varandra och missförstånd är den
vanligaste orsaken till att konflikter uppstår mellan människor (Lind 2001). En annan orsak
till konflikter enligt en informant är när barnens starka viljor kolliderar. Hon menar att
barnen är vana att få som de vill hemma och sedan när de kommer till förskolan så fungerar
inte det eftersom det är så många barn. Öhman (1996) förklarar det genom att barn i den här
åldern ofta har ett egocentriskt tänkande och därför kan det vara svårt för dem att sätta sina
egna behov och intressen åt sidan för gruppen. Också Piaget menar att barnens tänkande är
egocentriskt, de har svårt att ta andras perspektiv och tror att alla andra tänker precis som de.
Resultatet av konflikter mellan vuxna och barn kan i min studie ses som ganska entydigt.
Samtliga informanter svarar att det handlar om lydnad på något sätt. De vuxna vill att barnet
skall göra något som inte barnet vill. Detta skiljer sig från vad Öhman (1996) anser är största
orsaken till konflikter mellan vuxna och barn. Enligt Öhman är det höga krav och regler samt
olika värderingar som huvudsakligen är orsaken. Ingen av informanter talade om dessa
faktorer. Tvärtom berättade någon att konflikter kan bero på att barnet kanske inte är moget
för vissa saker som den vuxne vill att det skall göra. Enligt Piaget måste man som vuxen i
förskolan tänka på var i utvecklingen barnet befinner sig när de skall lära sig något nytt. Barn
tänker på olika sätt i olika åldrar och det måste lärare ha i åtanke vid planering av olika
aktiviteter.
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4.2 Förskollärares syn på konflikter
Samtliga informanter anser att konflikter är något positivt och utvecklande för barn. En av
dem menar att både språket och kommunikationen utvecklas medan en annan talar om att
barn tränas inför framtida problem.
Egentligen är det ju positivt för det är ju så de utvecklas barnen, konflikter
uppstår ju för att träna livet… Alla barn är ju inblandade i konflikter mer eller
mindre. Det är ju verkligen en utvecklingsprocess.
En viktig aspekt som också betonas är barns utveckling av det sociala i konfliktsituationer.
… när de lär sig att lösa en konflikt och komma vidare, det är så de får kompisar,
att kunna gå vidare i leken.
En informant ger ytterligare ett exempel på den sociala utvecklingen hos barn som kan ske
när de hamnar i konflikter.
… socialt handlar det om att lyckas med någonting och har du aldrig gjort det så
vet du inte hur du skall lyckas utan då tar jag bara din penna när jag vill ha den!
Men jag skall skriva säger du! Nej, säger jag. Jag skall rita! Enda till den dagen
du kommer dit att du säger, har du en penna till? Kan jag få låna en av dig? Då
får vi gemenskapen och känslan…
Trots den alltigenom positiva synen på konflikter så talade en informant också om negativa
konflikter som inte gynnar barnen på något sätt. Informanten ansåg det viktigt att skilja på
”riktiga” konflikter bland barn och strukturella konflikter som kan uppstå på grund av de
vuxna. Informanten menar att det ofta sker onödiga konflikter bland annat när man avbryter
barn i deras lekar eller när barn inte får tillräckligt med plats. Det kan också ske konflikter
när barnen förflyttar sig från ett ställe till ett annat.
… slutar du avbryta och ger dem plats så blir det riktiga konflikter, då är det sånt
som man lär sig av och blir social av.

Analys
Utas Carlsson (2001) påstår att det är vanligt med en negativ syn på konflikter i vårt
samhälle, detta stämmer inte överens med informanternas syn i min studie.
Resultatet visar på att samtliga informanter ser konflikter som nödvändiga i barns vardag.
De anser att konflikter bidrar till barns utveckling av bland annat det sociala och språkliga
samtidigt som de tränas inför framtida problem som kan uppstå. Informanternas syn på
konflikter kan liknas vid den vitaliserande synen som Maltén (1998) skriver om. Szklarski
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(1996) anser att det är viktigt med en positiv konfliktsyn för att kunna hantera dem på ett
konstruktivt sätt. En positiv syn medverkar också till att barn ser konflikter som något
naturligt. En av informanterna talade om att när barn får möta konflikter och träna sig att
hantera dem på ett bra sätt får de slutligen känslan av att lyckas socialt med något. Om de
aldrig får vara med om lyckade konflikthanteringar så vet de inte hur man beter sig i liknande
situationer. Även Utas Carlsson (2001) menar att det är viktigt att barn får vara med om
positiva lösningar på konflikter så att de inte blir hjälplösa.

4.3 Förskollärares hantering av konflikter
Förhållningssätt
För att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt krävs det bland annat att vuxna
lyssnar på- och reflekterar barns tankar. Detta är samtliga informanter överens om.
… har man sett dem så ska man ta sig tid att lyssna!
En stor del av informanterna anser att en god konflikthantering handlar om vuxnas
förhållningssätt gentemot barn. De menar att de måste vara goda förebilder eftersom barn lär
av dem hela tiden.
… det är ju mycket hur vi vuxna är också hela tiden, att vi ger oss tid att lyssna på
barnen, att de känner att de är lyssnade på. Det barnen tycker är viktigt, det
tycker vi också är viktigt.
Viktigt i förhållningssättet är också att kunna kommunicera med barn samt vara en tydlig
ledare för gruppen.
… hur man leder barnen har ju väldigt stor betydelse för hur det skall bli med
konflikter, den vuxne måste vara väldigt tydlig. Är man inte tydlig utan man är
väldigt onyanserad då får man en barngrupp som inte trivs så bra.

Hantering av konflikter mellan barn och vuxen
När det inträffar konflikter mellan barn och vuxna så gör alla informanter på liknande sätt.
Antingen så avvaktar de en stund och låter barnet få sitta ifred med sina känslor som oftast
avtar efter ett tag eller så bestämmer de över barnet och det finns inga andra alternativ för
det. En informant beskriver det så här:
… en del barn behöver en stund på sig att tjura. Till exempel om vi skall gå ut och
då vill inte den gå ut och då tjurar den. Ena dagen kanske jag låter barnet sitta
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och tjura, nästa dag kanske jag bara klär på barnet och det låter sig bli påklätt
för att det vet att det är jag som bestämmer.
Om barnet inte är moget för att till exempel klä på sig själv så hjälper och stöttar de vuxna
det tills den dagen då barnet klarar av det själv. Vidare berättar också en av informanterna att
de alltid försöker visa barnen vad de menar när de säger till dem något. Ett exempel kan vara
när barnen springer inne på avdelningen och blir tillsagda av de vuxna.
… stilla tar vi tillbaka barnet till utgångspunkten och ber det gå en gång till men
stilla den här gången, och då gör barnet det. Så att man är ju verkligen med dem
och visar hur man menar. För just med ord förklara för en fyraåring, man kan
tjata hur många gånger som helst…

Hantering av konflikter mellan barn
Sättet att hantera konflikter mellan barn är också mycket lika bland informanterna. Samtliga
beskriver att de först avvaktar och observerar barn som hamnar i konflikt. Oftast är det
barnen som kommer till dem och ber om hjälp.
Ja, man kan ju avvakta lite, man får inte gå in för tidigt heller, man kan ju kolla
lite om de kan lösa det själva för det är ju det som är meningen, men ser man att
det absolut inte går då måste man ju gå in.
Om barnen hamnar i en konflikt som de inte klarar av att lösa själva så använder samtliga
informanter sig av ungefär samma metod. Någon av dem har till och med hittat på ett eget
namn till den, pingpong metoden. Metoden innebär att den vuxne går in i konflikten helt utan
föreställningar om vad som har hänt. Sedan frågar de barnen vad var det som hände? Barnen
svarar och man bollar svaren fram och tillbaka ett par gånger tills man ser en lösning.
Samtliga informanter tycker att metoden ger tydliga svar från barnen samtidigt som de oftast
finner en lösning på problemet.
… man måste fråga båda vad var det nu som hände? Jag tycker den metoden är
bra för då får man tillslut fram vad det var som var fel. Och sen att de kan ge
tillbaka leksaker och säga förlåt, att de liksom får en förståelse för det. Man får
inte vara arg när man håller på med det, vad var det som hände? Man måste
försöka fråga neutralt.
Alla informanter är också överens om att man aldrig skall vara arg när man hjälper barn lösa
konflikter.
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Vi har ju aldrig någon anledning till att vara arga på något av barnen, varken
den ena eller den andra. Små barn gör inte saker utav elakhet, de gör det för att
de har missförstått varandra och det har jag ingen anledning till att vara arg på.
En av informanterna menar att den här metoden får barnen att tänka själva eftersom den
vuxne bara är med som ett stöd i processen.
… jag är bara ett styrmedel mellan dem så att den ene pratar och den andre
pratar…
Om barnen absolut inte kan lösa en konflikt så kan den vuxne gå in och hjälpa dem att
tillexempel dela ut roller eller avbryta leken helt.
… ibland ser man ingen lösning på problemet och då säger man att då får ni
faktiskt sluta leka den här leken för jag vet inte hur det började och vi kan inte
lösa det, så hitta på någonting annat istället! Så är det ju ibland att det inte går
att lösa…
Det är också viktigt att meddela barnens föräldrar om konflikter som inträffat under dagen
menar en av informanterna:
… om det har hänt en konflikt så måste man ta det med föräldern också, barnet
kan ju gå hem med denna känslan annars och kanske inte vill tala om det och
känner sig skuldmedveten för det som har hänt. Så det är väldigt viktigt med
föräldrarna…

Analys
Att vara tydlig och kunna lyssna på barn i en konflikt anser O. Wahlström (1996) viktigt för
konstruktiv konflikthantering. Samtliga informanter är också överens om detta. En av
informanterna menar att en tydlig ledare oftast har en trygg barngrupp med lite konflikter.
Det anser även Öhman (1996) som menar att en osäker vuxen ofta ställer höga krav vilket
kan leda till en otrygg barngrupp och onödiga konflikter.
Att se och lyssna på barnen är också viktigt för konflikthanteringen påstår informanterna.
Roza Pawlowska upptäckte i sin studie att barn som inte blev sedda i skolan hanterade sina
konflikter på ett destruktivt sätt, ofta löste de sina konflikter med våld (Szklarski 1996). Utas
Carlsson (2001) menar också att i en konstruktiv hantering av konflikter så måste de vuxna
lyssna och ta barnen på allvar.
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Informanterna belyser också vikten av att vara en god förebild eftersom barn tar efter och
lär av vuxna. Även Piaget anser det viktigt att tänka på hur man är i förhållande till barn
eftersom de lär sig genom imitation.
När informanterna hanterar konflikter mellan barn och vuxna så kan de göra på lite olika
sätt. Ibland låter de barnet sitta kvar och tjura om de tillexempel skall gå ut, eller så
bestämmer de helt enkelt att nu går vi ut och då måste barnet göra som den vuxne säger.
Enligt Eriksons kristeori så befinner sig barnet i initiativfasen och är i behov att få klara sig
själv samtidigt som de vuxna måste sätta tydliga gränser (Bunkholdt 1995).
Vidare framkom det också i studien att det är viktigt att visa tydligt vad man menar när
man säger till ett barn i fyraårsåldern. Också Piaget anser det viktigt eftersom barn i
fyraårsåldern tänker det de ser, de är beroende av konkreta händelser och ting.
I studien framkom det också att samtliga informanter hanterar konflikter mellan barn på
ungefär samma sätt. Precis som Fahrman (1991) skriver så är de i närheten och hjälper
barnen vid behov i konflikter. Både författaren och informanterna anser det viktigt att vara
neutral och aldrig döma någon i en konflikt. Informanterna använder sig av en metod som går
ut på att få barnen att tala med varandra om vad som har hänt. De hjälper barnen att bolla
svaren fram och tillbaka tills barnen kommer på en gemensam lösning. De börjar ställa
frågan vad är det som har hänt? Detta kan liknas vid den konstruktiva konflikthanteringen
medling. Lind (2001) beskriver medling som en metod där processen är lika viktig som målet
och alla inblandade skall känna sig nöjda med lösningen. Vid medling ställer man också
frågan, vad är det som har hänt? Skillnaden på informanternas metod och medling är att vid
medling ställer man även frågan, hur känner du inför det som har hänt? Lind menar att det är
viktigt att ta hänsyn till barns känslor i konflikthantering. Ingen av informanterna talade om
känslor.

4.4 Grunden för förskollärares handlande i konflikthantering
Konflikthantering i förskolan bygger på en lång arbetslivserfarenhet, det påstår samtliga av
informanterna. Alla har de arbetat inom förskolan i över 20 år och har varit med om många
konflikter som bidragit till det konflikthanteringssätt de använder sig av idag.
Nu har jag ju varit med så länge, jag har väl läst teorier och så men man har ju
varit med så många år nu så man vet ju ungefär hur man skall göra…
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Förutom lång erfarenhet inom yrket talar de också om föreläsningar de varit på och böcker
som de läst. Någon menar att de tar till sig lite från varje och tillsammans med erfarenheten
har det utvecklats en egen metod.
… jag tror det är en salig blandning av allting! Jag tror absolut att det har
grunder men det har också så att säga sån här trial and error, att man har provat
en metod och så har man kommit på det.
Två av informanterna berättar att läroplanen också har haft en stor betydelse för hur man nu
arbetar med konflikter.
Man hanterar dem ju annorlunda, det är ju att jobba med läroplanen, det är en
tanke bakom det…
De menar att både synen på konflikter och även hanteringen av dem har ändrats med tiden
och speciellt efter läroplanens inträde i förskolan.
Det har ju med erfarenhet att göra och att vi börjat jobba med läroplanen, att
man tar det lite lugnare och vi går mer in i kärnan, vad är det som har hänt och
lyssnar på barnen mer gör man.
Vidare beskriver en informant följande:
… det är väldigt bra det som kom i läroplanen, att tänka på det kompetenta
barnet och det betyder inte som många missförstår att barnet är
utvecklingsmässigt kompetent utan det är kompetent till att ta hand om sin värld
och en kompetent människa behandlar du med respekt!

4.5 Så förebygger/förhindrar förskollärare konflikter
I studien framkom det att några arbetar förebyggande med konflikter medan någon inte
tycker att man skall förebygga för att konflikter är så viktiga i barns vardag. Informanten
förklarar:
… de skall ju möta verkligheten och hur det är, går man och tillrättalägger
barnens omgivning så att det aldrig blir några konflikter då blir det ju pannkaka
för dem när de kommer till skolan sen.
Samma informant berättar senare i samtalet att det inte finns så mycket konflikter på
avdelningen på grund av att de vuxna arbetat mycket med både sitt egna och barnens
förhållningssätt mot varandra. De vuxna är också lyhörda för barnen och låter dem ofta få
sina önskemål uppfyllda.
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… de får i så stor utsträckning som möjligt ett ja då om de frågar, får jag gå ut?
Första tanken är nej vi skall äta om fem minuter, istället säger jag gå du ut, du
hinner. Och då hinner de ju ut.
En annan informant menar att man måste förebygga de onödiga konflikterna som ofta är
vuxenstyrda. Med vuxenstyrda menas de konflikter som uppstår när barnen blir avbrutna i sin
lek eller liknande.
… om man tycker gud vad bra de leker, och så tänker jag kan jag åstadkomma
något som är bättre än detta? Nej, skall jag då avbryta det? Nej, släpp min egen
planering…
De informanter som ansåg att man skall förebygga för konflikter menar att både de själva och
verksamhetens miljö måste ses över ibland. En informant förklarade:
… man måste först gå tillbaka till sig själv och inte titta på barnen, varför blir det
konflikter, man kanske måste gå till miljön och sig själv. Hurdana är vi i
förhållningssättet till barnen? Är det vi som gör att det blir konflikter? Det kan
det vara ibland…
Någon av informanterna menade också att det är viktigt att jobba med barns självkänsla och
få dem att visa hänsyn till andra. Betydelsefullt är också att de vuxna lyssnar och bekräftar
barnen
När de talade om den rätta miljön så menar de en miljö som passar just de barn som
befinner sig på förskolan för tillfället. En informant menar att ett visst lekmaterial kanske inte
passar alla barngrupper vilket kan skapa många onödiga konflikter. Viktigt är också att det
finns ett flertal av samma saker så att det inte blir för stor konkurrens om dem.
Sen får man ha några stycken saker, att man inte bara har en docka utan man har
några stycken dockor.
De har också aktiviteter med barnen i smågrupper där de i lugn och ro kan lära känna
varandra. Även i den fria leken låter de barnen vara i små rum där de kan leka ifred från
vuxna och barn.

Analys
Samtliga av informanterna förebygger konflikter i förskolan men i olika grad. Någon menar
att de onödiga konflikterna skall bort, de som uppstår när till exempel vuxna avbryter barn i
deras lekar. Vidare menar några att både miljön och de vuxnas förhållningssätt har stor
betydelse för upphovet av konflikter. Som man kan se i det tidigare resultatet så har
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informanternas förhållningssätt en stor betydelse för konflikthanteringen och precis som
Ellmin menar så är en god konfliktlösning i sig förebyggande. Även Szklarski (1996) anser
att man måste förebygga konflikter hos de yngre barnen genom att uppmärksamma
konflikterna och hanteringen av dem. Författaren menar också att de vuxnas förhållningssätt
är viktigt vid hantering av konflikter. Informanterna berättar även om olika bakomliggande
orsaker till konflikter som till exempel att det finns för lite av någonting eller att det finns för
lite plats till barnen och deras lekar. Precis som Szklarski (1996) skriver menar informanterna
att de lättare kan förebygga och förhindra många konflikter när de vet orsakerna till dem.
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5. Diskussion
5.1 Metoddiskussion
Min studie avgränsades till förskollärares uppfattningar om konflikthantering och i fokus var
fyraåringar. Eftersom alla hade samma utbildning och nästan lika lång erfarenhet så framkom
en ganska samstämmig syn på deras arbete och verksamhet. Om jag istället hade intervjuat
yngre förskollärare eller barnskötare så tror jag att jag hade fått ett annorlunda resultat
eftersom både erfarenhet och utbildning skiljer sig. Alla intervjupersonerna har över tjugo års
erfarenhet och minnet av deras utbildning börjar suddas ut. Mycket av det som de talar om
under intervjuerna har framarbetats under många år och det leder hela tiden tillbaka till ordet
erfarenhet.
Jag valde också att enbart intervjua de som arbetade på samma förskola, också detta kan
vara en nackdel för resultatet då de kände varandra innan och kanske till och med arbetat
tillsammans någon gång. Intervjuerna gav mig resultat där förskollärarna beskrev sitt
handlande, studien begränsas då till deras ord. För att se om det de sa stämde och på så sätt få
ett trovärdigare resultat hade observationer kunnat användas. En annan nackdel med min
studie är att den inte går att generalisera eftersom urvalsgruppen är för liten. Resultatet gäller
enbart den aktuella förskolan, för att få ett generaliserbart resultat för Växjö hade det krävts
många fler intervjuer och förskolor.

5.2 Resultatdiskussion
Resultatet i min studie visar på att de vanligaste orsakerna till konflikter mellan barn är
konflikter om objekt och konflikter om roller i leken. Även att ingå i en större grupp ger
upphov till konflikter. När det gäller konflikter mellan vuxna och barn handlar det om lydnad,
barnet vill inte göra som det blir tillsagt. Ofta är barnet inte moget för den eller de aktiviteter
som skall utföras. Enligt Szklarski (1996) är det lättare att förebygga konflikter om man vet
orsakerna till dem. Att veta orsakerna till konflikterna kan således medverka till att förhindra
eller förebygga konflikter som uppstår i barngruppen. Detta bekräftas i resultatet om hur
förskollärare förebygger konflikter då en informant beskriver att inköp av ett flertal dockor
kan minska konflikter som annars kan uppstå om det endast finns en. Storleken på gruppen är
också en orsak till många konflikter. Förskollärarna är medvetna om detta och några av dem
delar därför in barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter. En av informanterna ansåg det
onödigt att förebygga konflikter. Vidare framkom det att det fanns väldigt lite konflikter på
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dennes avdelning eftersom de arbetat mycket med både vuxnas och barns förhållningssätt. Jag
tror att det ibland kan vara så att man arbetar med vissa mål i förskolan som tillexempel att ta
hänsyn till varandra och samtidigt fastän man inte tänker på det förebygger man för
konflikter. Frågan är om man skall förebygga konflikter hos barn? Enligt Szklarski (1996) är
det viktigt att förebygga konflikter hos de yngre barnen så att det inte utvecklas
våldstendenser hos dem. Vidare skriver Ellmin (1985) att en god konfliktlösning i sig är
förebyggande. I den tidigare forskningen kan man se att konflikter är viktigt för barn.
Författare som Utas Carlsson (2001), Maltén (1998) och O. Wahlström (1996) menar att
konflikter är utvecklande och kan leda till förnyelse. Jag anser att konflikter är viktiga för
barn men tror det måste finnas en balans mellan mycket konflikter och inga alls. Enligt
Öhman (1996) så kan till exempel en otrygg barngrupp skapa många onödiga konflikter. Av
den orsaken menar jag att man som pedagog måste observera sin barngrupp och se om det
finns många onödiga konflikter som kan förhindras. Enligt tidigare forskare är alla konflikter
utvecklande om man bara hanterar dem på ett konstruktivt sätt. Jag håller med om att alla
konflikter är utvecklande men bara om de blir hanterade på rätt sätt. Risken med många
konflikter i en barngrupp är att pedagoger inte hinner vara med alla barn och hjälpa dem i sin
hantering. Följden blir att många konflikter blir lösta på ett destruktivt sätt av barnen som
kanske använder sig av våld istället för att tala med varandra.
Samtliga informanter i studien ser konflikter som något positivt och utvecklande för barn. I
studiens teoretiska del kan man läsa om den positiva synen på konflikter och dess betydelse
för hantering av konflikter. Jag anser det också viktigt att tänka på att även barns inställning
till konflikter blir positiv eftersom de tar efter de vuxna.
I studien visar det sig också att förhållningssättet är betydelsefullt för både
konflikthanteringen och förebyggandet av konflikter. Samtliga av informanterna använder sig
av en metod som går ut på att underlätta barns kommunikation. Några kallar det inte ens för
metod utan det är så de gör helt enkelt. Szklarski (1996) skriver att man som vuxen måste
försöka få barn att leva sig in i andras situation vid konflikter och för det krävs ett
kommunikationsfrämjande förhållningssätt. Följaktligen tror jag inte det viktigaste är vilka
metoder man använder sig av eller om konflikterna blir lösta utan hur man bemöter barn.
Samtliga informanter anser det viktigt att alla barn blir sedda och lyssnade på. Betydelsefullt
är att vara en god förebild för barnen eftersom de ofta lär från vuxna menar en informant.
Detta stämmer överens med Piagets tankar om att barn lär genom imitation.
Det är också viktigt att som pedagog vara ett stöd för barnen när de hamnar i konflikter. En
informant menar att de endast skall vara ett styrmedel mellan barnen, utan egna
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föreställningar och antagande. Viktigt är också att vara tydlig i mötet med barnen. Både
Öhman (1996) och O. Wahlström (1996) belyser vikten av tydlighet. Om man ser det i ett
utvecklingsmässigt perspektiv är det också viktigt att vara tydlig eftersom barn i fyraårsåldern
inte tänker som vi. Enligt Piaget är de beroende av det som de ser. Tänkandet är också
egocentriskt vilket gör att de inte kan tänka sig in i andras perspektiv. Detta menar jag måste
man ha i åtanke när man hanterar barns konflikter.
Det som skiljde sig mellan informanternas hantering och vad som framkommit i tidigare
forskning är att ingen av de intervjuade talade om att bekräfta barns känslor. Enligt Öhman
(1996) så krävs det bekräftelse av barns känslor från de vuxna innan man börjar resonera om
vad som hänt. Jag håller med författaren om detta eftersom barn ofta kan bli väldigt upprörda
vid konflikter. Jag funderar på om inte informanterna bekräftar barnens känslor i många
situationer ändå. En informant berättade att de ibland lät barnet sitta och tjura ifred när det
inte ville göra som det blev tillsagt. En del barn behöver det menade informanten.
Det visade sig att förskollärares erfarenhet är det avgörande för hantering av konflikter.
Samtliga beskriver att förhållningssättet mot barnen och därmed hanteringen av konflikter har
ändrats med tiden. En av informanterna anser sig kunna hantera konflikter bra efter att ha
varit med så länge. Några av dem säger sig ha tillämpat kunskaper från böcker eller
föreläsningar men de vet inte exakt vad. Minnet av högskolan har sakta bleknat och gammal
kunskap har förnyats. Jag tror att många av dem använder mycket tyst kunskap. Fastän ingen
har talat om utvecklingsteorier eller metoder som medling så framkommer det i resultatet att
någon menar konflikter kan bero på att barn inte är mogna. Samtliga informanter ställer
frågan vad var det som hände, precis som man gör i medling. Jag tror samtidigt att det ligger
en tanke bakom deras handlingar eftersom det återigen går tillbaka till förhållningssättet mot
barnen och det är något som samtliga verkar ha diskuterat med respektive arbetslag.
Läroplanen är något som också haft betydelse för utvecklingen av konflikthanteringen inom
förskolan. När läroplanen kom fick de mål att arbeta med och på så sätt tvingades de tänka
över sitt arbetssätt.
Här ser jag en möjlighet med att blanda arbetslagen med äldre och yngre pedagoger. Yngre
pedagoger har mycket ny kunskap som jag tror kan kompletteras på ett bra sätt med de äldres
erfarenhet. Ett exempel kan vara att pedagoger med nyare utbildning kan nästan hela
läroplanen utantill och vet hur man kan arbeta med mål i teorin medan de med erfarenhet vet
om det fungerar i praktiken.
Sammanfattningsvis visar studien att samtliga förskollärare ser konflikter som något
positivt. De hanterar dem på ett konstruktivt sätt som innefattar ett kommunikationsfrämjande
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förhållningssätt som är förebyggande i sig. Några av dem förebygger även konflikter genom
att se över verksamhetens miljö. Precis som litteraturen beskriver så kan man se att allt hänger
ihop. För att få en god stämning i barngruppen så måste man förebygga och förhindra många
onödiga konflikter samtidigt som man hanterar dem konstruktivt vilket i sig är förebyggande
för kommande problem.
Jag anser det också viktigt att tänka på barns utveckling när man planerar aktiviteter. Vet
man vad barn klarar av i en viss ålder kan det underlätta för många onödiga konflikter.
Slutligen anser jag det viktigt att ha i åtanke både Piaget och Eriksons teorier när det gäller
barns utveckling och konflikthantering.

5.3 Framtida forskning
Jag anser att forskning om konflikthantering är både nödvändigt och intressant. Det är viktigt
att få kunskap om hur man kan hantera konflikter så att man kan vara beredd på framtida
problem. Min studie har fått mig att vidare fundera över om konstruktiv konflikthantering kan
förebygga mobbing. Många konflikter är positiva för barn med rätt hantering men vad händer
om förloppet går i en destruktiv riktning under längre tid? Konflikter och mobbing är två helt
skilda företeelser men man får heller inte glömma att mobbingen startar i någonting. Eftersom
mobbing är ett ständigt cirkulerande ämne i medierna och förkommer på många skolor så
skulle jag välja att problematisera konflikthantering och mobbing i de tidigare åldrarna för att
se om det kan påverka barns beteenden när de blir äldre.

5.4 Slutsatser
Det är förskollärares förhållningssätt som är betydande i hantering av konflikter. Om barn
bemöts med respekt, blir sedda och lyssnade på så blir också konflikthanteringen konstruktiv.
Viktigt är också att vara tydlig i sitt bemötande med barn i fyraårsåldern då de är beroende av
konkreta upplevelser. I mötet med barn måste man som pedagog ha utvecklingsförloppet i
åtanke speciellt då man själv hamnar i konflikt med dem eller medlar mellan två barn. Jag tror
att hanteringen av barns konflikter kan bli bättre om man tillexempel vet att barn i
fyraårsåldern har svårt för att ta andras perspektiv och att de inte tänker på samma sätt som vi.
Vidare framkom det att goda förebilder också är en förutsättning för hanteringen eftersom
barn lätt tar efter normer och värderingar.
I min inledning skrev jag att det behövs mer kunskap om konflikthantering i
lärarutbildningen och det står jag fortfarande fast vid. Ibland upplevs det som svårt att förstå
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mening med delar av utbildningen, som exempel kan nämnas att vi tenterar några poäng
psykologi utan att innehållet relateras till praxis. Översatt till min studie betyder det att till
exempel utvecklingsteorier mera skulle förstås som underlag för hur konflikter kan hanteras i
praktiken. I denna studie har jag fått en bild av hur viktigt det är för barns utveckling att
kunna hantera konflikter och att det är vi vuxna som ger dem redskap. Vi har ett stort ansvar i
barns konflikthantering och frågan är om vi verkligen är redo för det. Jag håller ännu en gång
med Susanne Välinen Lärarnas tidning nr 10, (2006) om att konflikthantering borde
genomsyra hela lärarutbildningen.
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Bilaga 1.
Intervjuguide
Vad är en konflikt för dig?
– mellan barn
– mellan barn och vuxen
Hur hanterar du konflikter?
– mellan barn
– mellan barn och vuxen
– kan du förklara varför du gör på det viset?
Tycker du det är positivt eller negativt med konflikter?
– kan du förklara varför du tycker så
Hur kan man förhindra konflikter i förskolan?
Hur kan man förebygga konflikter i förskolan?

39

