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Abstrakt 

Författare: Maria Forsberg 

Titel: Konflikthantering. 
          - strategier i förskolan 

Engelsk titel: Conflict management. 
 - strategies in preschool 

Antal sidor: 25 

Genom denna studie vill jag belysa pedagogernas roll i konflikthantering och barns känslor. 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka barns känslor vid konflikthantering och 
pedagogernas strategier kring konflikter och konflikthantering. Studiens metod är kvalitativ 
med en hermeneutisk forskningstradition. Studien utgår från observationer och intervjuer med 
barn och pedagoger. Resultatet av intervjuer och observationer kopplas därefter till litteratur 
och tidigare forskning. Resultatet visar att barn och pedagoger har både viljan och kunskapen 
att sträva efter konstruktiv konflikthantering men att hanteringen ofta blir destruktiv. 
Resultatet visar hur svårt det är för pedagogerna att finna tiden för att stanna upp och tänka 
efter och att de upplevde detta som ett problem. Pedagogerna arbetar med stora barngrupper 
och upplever att konflikterna ibland blir övermäktiga vilket resulterar i att de måste handla 
först och reflektera efteråt. Under samtalen med pedagogerna framkom tydlig deras tankar 
och kompetenser i konflikthantering och barnsyn. Då konflikthantering är en stor del i barns 
identitetsskapande och utveckling är det viktigt att detta inte hamnar åt sidan. Utöver 
barngruppen har pedagogerna mycket administrativa uppgifter samt aktiviteter utanför 
barngruppen.  Barnen i intervjuerna visar att de är beroende av en närvarande vuxen men i 
konflikthanteringen upplever de ibland att pedagogerna blir för arga.  

Nyckelord: Konflikt, konflikthantering, barnsyn, strategier 
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1. Bakgrund

Genom att jag arbetat på flera olika förskolor kommunalt men även på privata förskolor har 

jag reflekterat kring hur pedagoger hanterar barns konflikter och pedagogernas barnsyn. I 

detta arbete vill jag fördjupa mig i pedagogers syn på barn och barns syn på vuxna i 

konflikthantering. Mina erfarenheter när det gäller konflikthanteringssituationer är den att 

många gånger kränks barnen vilket jag vill undersöka varför detta sker.  

Ett problem jag ser inom förskolan är att i ett arbetslag har man utbildats inom olika 

utbildningsperioder där läroplanen, målen och uppdraget sett olika ut. I förskolan är konflikter 

mellan barnen en del av vardagen och som pedagog är det viktigt att ha en handlingsplan som 

är demokratisk, rättvis och att man har tålamod i hanteringen av konflikter. Genom min 

utbildning har jag läst mycket om barnens integritet och känner att detta bör lyftas ytterligare. 

Utöver de kunskaper jag läst mig till och mitt arbete har jag även haft 20 veckors verksamhets 

förlag utbildning och har även då sett samma mönster när det gäller barnsyn. Många 

pedagoger jag arbetat med har inte studerat på många år, vilket ofta resulterar i att 

verksamheten handlar mer om barnomsorg istället för pedagogisk verksamhet. En viktig del 

av uppdraget som pedagog och därmed pedagogens uppgift är att enligt läroplanen för 

förskolan; 

• visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i

förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att

visa solidaritet.

• stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut

missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

(Lpfö98, rev 2010;10)

Då en viktig del av identitetsskapandet hos barn börjar redan i förskolan är det viktigt att vi 

som vuxna och pedagoger runt barnen föregår med gott exempel, att vi visar hur man på bästa 

sätt hanterar en konflikt. Jag kommer att intervjua barn och pedagoger och observera under 

några veckors tid. Observationerna kommer att ligga till grund för intervjufrågorna. 

Observationsschemat (bilaga 2) är inte till för att fyllas i utan mer som en hjälp då jag 

observerar. Barnen som intervjuas är mellan tre och fem och under observervationerna mellan 

ett och fem år, pedagogerna har varierade utbildningar och erfarenheter. 
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1.1 Begreppsdefinition 

Genom arbetets gång kommer jag emellanåt att använda mig av benämningen skola istället 

för förskola, detta för att författare jag refererar till använder sig av skola som ett 

samlingsbegrepp där förskola ingår. 

1.2 Syfte 

Genom denna studie vill jag därför belysa pedagogernas roll i konflikthantering och barns 

känslor. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka barns känslor vid konflikthantering 

och pedagogernas tankar kring konflikter. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur kan barnen uppleva konflikthantering?

2. Vilka tankar har pedagogerna kring konflikthantering?
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2. Litteratur och tidigare forskning

Med detta kapitel kommer jag att beskriva begreppen konflikt och konflikthantering och hur 

vi ser på konflikt i samhället. Jag kommer även beskriva barns konflikter, vikten av att det 

finns konflikter och att låta barnen lösa konflikterna på egen hand. Kapitlet kommer även 

fördjupa sig i barns och vuxnas syn på varandra, känslor och strategier i konflikter. Detta för 

att få en förståelse över varför konflikter uppstår, känslor och tankar som rör sig i barnen och 

pedagogerna under en konflikt. 

2.1 Konflikt och Konflikthantering 

Mimmi Palm (2010) belyser att det finns normer i samhället kring konflikter, normalt är att ha 

kontroll och inte gråta eller bli arg. Om någon i vår omgivning inte håller sig inom normen 

upplever människan det som obehagligt då det i en konflikt finns risker att någon blir sårad 

och ledsen. Författaren menar vidare att om någon visar starka känslor eller höjer rösten ser 

omgivningen detta som att det måste finnas en annan orsak, t.ex. dålig uppfostran. Människan 

väljer att undertrycka sina känslor vid konflikter då detta lämnar oss öppna och sårbara och vi 

gör därmed allt för att undvika konflikter. I konflikter finns glöden som gör att vi får 

möjligheten att mötas i våra känslor, föreställningar och rädslor, undviker vi konflikter 

innebär detta att värderingar och intressekonflikter blir outtalade och outnyttjade. Palm (2010) 

menar att ”det är en brist att vi inte naturligt får lära oss att utnyttja konfliktens frigörande 

potential” (Palm, 2010;15). 

Genom att undvika och stoppa konflikter genom att sätta barnen i ”time–out” för att ”lugna 

ner sig” kan detta få förödande konsekvenser då barnen lär sig av de vuxna att det är ok att 

utöva makt för att få sin vilja igenom utan att behöva kompromissa eller förhandla. Barnen lär 

sig även att vi inte lever i ett samhälle med demokratisk fostran utan att de ska acceptera 

auktoriteter utan att först själva tänka kritiskt, med egna etiska eller moraliska 

ställningstaganden. Författaren (2011) menar även att man på detta sätt lär barnen att 

undertrycka negativa känslor såsom vrede, frustration och sorg. Följden blir att barnen blir 

enklare att ha med att göra då de lär sig att lyda, konsekvenserna blir dock att undertryckta 

känslor som stannar kvar i kroppen tar sig andra utlopp. Följderna av detta kan visa sig i 

magont, sömnproblem, huvudvärk, depression eller att de får utlopp för sina känslor då vi 

vuxna inte är närvarande. Att känna att man inte räcker till eller duger skapar en rädsla hos 

barnet att mista kärlek och förtroende hos de vuxna, detta påverkar i sin tur barnets 
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självkänsla och självvärdering (Öhman, 2011). 

Palm (2010) hänvisar till Richard Cohens konfliktpyramid då det gäller konflikthantering och 

att strukturera sina tankar i arbetet med konflikter och konflikthantering. Pyramiden består av 

fyra nivåer: 

1. Förebygga

Med förebyggande menas inte undvikande utan att man i förskola och skola skall

arbeta för att skapa ett positivt och stödjande klimat där en öppenhet underlättar

hanteringen av konflikter. Konflikter ses som en normal del av livet och därmed även i

skollivet. Konflikter anses nödvändiga för utveckling och lärande. Om en konflikt blir

destruktiv eller konstruktiv beror på hur vi hanterar den när den uppkommer.

2. Hantera

Genom att inte hantera konflikter utan att istället undertrycka dem resulterar ofta i att

de eskalerar och blir därmed troligast destruktiva, och leder därmed inte till

utveckling. Ett positivt skolklimat stödjer konflikt genom att man i konflikt vågar

öppna sig för konstruktiva konflikthanteringar. Utöver skolklimatet krävs även att

kunskap och träning inom konflikthantering genom en rad olika program man kan

delta i. Gemensamt för olika program är att de bygger på att se att parterna i en

konflikt har olika känslor och behov.

3. Hjälpa

Då det finns tillfällen då det visar sig att parterna inte själva klarar av att lösa

konflikten som uppstått kan det finnas behov av en tredje part som medlar och hjälper.

Ser man att parterna i en konflikt har svårt att kommunicera kan en tredje part hjälpa

till med att ”starta om” kommunikationen.

4. Stoppa
Även om man lärt sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt finns det tillfällen 

då konflikter trots medlare eskalera till våldsamheter, direkt synliga (verbala eller 

fysiska) eller indirekt osynliga (verbala eller icke-verbala). Här handlar det inte om att 

stoppa konflikten utan att istället stoppa själva handlingarna som på ett eller annat sätt 

visar sig våldsamma. Inom skolan är det därför viktigt att ha en handlingsplan då detta 

uppstår. Vuxna inom skolan bör därför ha en gemensam plan där man tillsammans sett 

över vad som är acceptabelt i ett ingripande, bl. a. genom att veta vad som står i 

lagstiftningarna (Palm, 2010).
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Enligt Piaget (Evenshaug, 2001) beror den empatiska förmågan på barnets utveckling då det 

gäller att resonera och barnet kan relatera till känslor både hos sig själv och andra. 

Enligt Piaget utgår barn i förskoleåldern från sina egna behov och kan inte skilja mellan 

känslor och tillstånd hos sig själv och andra. Piaget menar att när barnet är runt ett och ett 

halvt år barn kan de utföra en så kallad ”fördröjd imitation”. Med detta menar Piaget att 

barnet imiterar det de sett andra göra men själv aldrig gjort. (Evenshaug, 2001).  

Efter hand blir barnets bedömningar av rätt och fel mer oberoende av de vuxnas regler. 

Författaren (Evenshaug, 2001) skriver även att med tiden blir det också viktigare för barnen 

att den skyldige förstår vad han gjort och erkänner sin skuld istället för att hämnas med 

stränga straff. 

2.2 Barnperspektiv 

Då alla människor har olika perspektiv och hur vi uppfattar världen är det viktigt att ta del av 

varandras perspektiv. När det gäller begreppen barnperspektiv finns det inte bara en definition 

utan många. Ena definitionen ses som föränderlig precis som barn och barndom definieras 

beroende på kultur, historia och de sociala förhållandena i samhället. En annan definition är 

mer konkret om hur världen upplevs ut barnens synvinkel, vad de upplever, ser, hör och 

känner (Arnér och Tellgren, 2006).  

För att kunna förstå barns perspektiv är en viktig faktor lärarens kunskaps- och barnsyn. Det 

som sätter hinder eller möjligheter för att komma nära barnens värld är våra kunskaper, 

attityder och föreställningar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). En viktig del i 

barnperspektivet är att man ser till barnets bästa och att barnets intresse skall gå före den 

vuxnas då konflikt uppstår. Vissa intressekonflikter är det dock den vuxnes ansvar att fatta 

beslut, ett exempel som tas upp är när en familj bestämmer sig för att flytta, även här skall 

barnens åsikter höras men de ska inte ta ansvar för villkoren (Arnér och Tellgren, 2006). 

Barnperspektivet innefattar även en annan viktig dimension, att se barns delaktighet som 

individer i ett demokratiskt sammanhang, barns rätt att få uttrycka sig och bli hörda 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 
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2.3 Barns delaktighet och inflytande 

I förskolan finns stora möjligheter för barn att vara med och fatta beslut. Viktigt är att man 

som pedagog uppmärksammar barnen på att människor kan ha olika värderingar, 

uppfattningar och synpunkter och att man lär barnen att visa respekt och vara öppen för detta. 

När barnens åsikter respekteras och då de får vara delaktiga samt ta ansvar utvecklas 

förmågan att förstå och handla efter de demokratiska principerna (Pramling Samuelsson och 

Sheridan, 2006). 

Konfliktorsaker handlar ofta om vem som skall bestämma, vilka roller var och en av barnen 

skall ha i rollekar eller vilka lekar man vill leka. Författarna Eresund & Wransjö (2008) 

hänvisar till etologen och forskaren Tomas Ljungberg och hans studier i samspelet mellan 

förskolebarn. Enligt Ljungbergs forskning har barnen förmågan att finna konstruktiva 

lösningar på konflikter själva genom inviter till lek, att säga förlåt eller genom att ta 

kroppskontakt. Ljungberg menar även att det är en viktig aspekt av social kompetens om 

barnen visar förmågan att använda försoningsbeteenden efter konflikter (Eresund & 

Wrangsjö, 2008).  

Jesper Juul (2012) skriver att det är viktigt att barn får vara olydiga och kreativa för att på så 

sätt kunna ta ansvar för sig själva, barns psykosociala kompetens är något skolan måste se 

som viktigt. Ofta är de vuxna på defensiven när det gäller barn som vågar ta plats genom att 

argumentera, ställa frågor och då de förväntas att tas på allvar. Vuxna försöker istället 

förändra barnens beteende genom att gå på defensiven där de utför regler, förbud, 

restriktioner och straff. Författaren menar att detta beteende hos vuxna innebär en reducering 

av barnen till objekt för de vuxnas maktutövning (Juul, 2012).  

Vuxnas behov av makt över barnen visar sig på hur vi reglerar barns handlingar och uttryck, 

rutiner för att strukturera dagen på förskolan och hur vi med fysiska hinder kontrollerar 

barnen. För att barnen skall bli mer delaktiga och få inflytande är det nödvändigt att vuxna 

släpper på makten. Rätten till delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma utan att 

alla tillhör och är del av en gemenskap där man måste visa respekt oavsett åsikter. Det handlar 

om samspel och att lyssna (Johannesen och Sandvik, 2012). 

Enligt Vygotskij är människan en social varelse och barnen lär genom samspel med andra. 

Vygotskijs teori är den att allt lärande sker genom social mediering, med detta menar han att 

människans medvetande skapas i det sociala samspelet mellan individer där barnen får 
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redskap för sina tankar och handlingar (1995). Det är i interaktion med andra barn och vuxna 

som barn får möjligheten att utnyttja sin potentiella utvecklings zon. Att se barnen som 

kompetenta är ett viktigt perspektiv, att barnen ses som bärare av förmågor och delaktiga i sin 

egen kunskapsbildning. ”Vägen till lärande och kunskap går via reflektion, uppmuntran och 

att vara aktiv” (Johansson, 2003:95). 

En annan viktig aspekt är det Öhman (2003) skriver att ”Olikheter är främst möjligheter, 

liksom konflikter är en möjlighet till utveckling. Många motsättningar går att komma tillrätta 

med i samförstånd”. Utgår vi utifrån Läroplanen (Lpfö98) och Lärarens yrkesetik (2007) där 

det tydligt påpekas att läraren alltid ska sätta elevens och dennes lärande i centrum.  

2.4 Barns identitetsskapande 
 
Gustavsson i Jonsson & Roth (2003) skriver att ens egen identitet utvecklas och skapas i 

relation till andras. ”Hur jag ser på mig själv hänger samman med hur jag ser på andra, och 

vice versa” (2003:101). I Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan framhävs hur 

viktigt det är att verksamheten i förskolan är flexibel och föränderlig. Detta till förmån för 

mångfalden i alla barns sätt att tänka (Skolverket, 2005).  

Doverberg och Pramling (1995) skriver att om man synliggör ett problem för barnen, så att de 

tidigt lär sig tänka ut olika lösningar och ser samband stärks deras självförtroende. Men som 

pedagog är det viktigt att man förstår barns tankar och att man har kunskap i 

utvecklingspsykologin så att de bästa förutsättningarna skapas för att barnen ska kunna gå 

vidare i sin kunskapsutveckling. Problemlösningssituationer som av vissa barn uppfattas som 

en rutinuppgift kan av andra barn uppfattas som ett problem. Det är alltså relationen mellan 

individen och uppgiften som avgör om det är ett problem. Vidare säger författarna för att 

kunna lära barnen att lösa ett problem måste vi först göra det synligt för dem och pedagogens 

roll i detta är att ställa öppna och utforskande frågor. Men man måste komma ihåg att alla 

problem inte alltid kan lösas utan vi som pedagoger måste göra oss av med det ”rätta svaret” 

synen och uppmuntra barnen föra fram sina egna fungerande lösningar. Williams, Sheridan, 

Pramling Samuelsson (2000) skriver att de bästa förutsättningarna för detta är när det sker i 

ett positiv och tillåtande klimat. 

2.5 Barnsyn 

Vuxnas syn på barn har befunnit sig i tre olika faser de senaste århundradena och i den 
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historiska utvecklingen. Första fasen historiskt såg man på barn och barndom som en 

förberedelse inför vuxenlivet och barndomen hade därmed inget egenvärde. Denna första fas 

av barnsyn har levt kvar in i vår tid. Den moderna barn- och ungdomspsykologiska 

forskningens framväxt ses som fas två och handlar om att kartlägga barns utveckling för att 

kunna forma och kontrollera barnen genom effektiv fostran. Fas tre kom under nittiotalet där 

forskningens utgångspunkt är barnets frigörelse och individualisering, denna barnsyn är 

ledstjärnan i FN:s Barnrättskonvention (Arnér och Tellgren, 2006). Författarna (2006) skriver 

att barndomen ofta ses som en period där barn saknar eget värde, där barndomens betydelse 

bedöms utifrån betydelsen för vuxna istället för betydelsen för barnet, den vuxnes syn på 

barnet är även ofta nedärvd från tidigare generationer. 

Arnér och Tellgren (2006) skriver om barns underordning i dialog och samtal och menar att 

barnens möjligheter att rubba maktrelationen till de vuxna är små då det finns motstånd hos 

lärare att utveckla barns inflytande i verksamheten. 

För att barnen skall få ett större förtroende och känna trygghet är det viktigt att våra 

oenigheter är genompratade, genom oenigheter kan man skapa möjligheter om man tar 

tillvara på de olika erfarenheterna man bär på och talar om dem via deliberativa samtal. 

Oenigheter kan skapa både möjligheter och hinder beroende på hur arbetslaget hanterar 

olikheterna (Hallerström, 2012). ”Att ägna sig åt sin egen relationskompetens innebär en vilja 

att arbeta också med de provocerande områdena” (Juul & Jensen 2003:135). 

2.6 Etik 

Alla som arbetar med barn står inför en etisk och moralisk utmaning där olika värderingar och 

intressen kan stå emot varandra (Borén, 2012). Pedagoger brottas dagligen med olika etiska 

dilemma och som om pedagog är man ständigt ”in action”. 

Lärare är ständigt ”in action” och får ofta besluta hur han eller hon ska agera utan möjlighet till närmare 

reflektion. Inom loppet av några sekunder måste lärare fatta beslut om ett problem som en forskare kan 

ägna något år att studera. Om läraren agerar tveksamt eller felaktigt kan det få negativa konsekvenser 

för lång tid framöver. Detta gäller både i förskolan och skolan. Därför kan man hävda att läraren i hög 

grad är fångad i sin egen praktik.  

(Orlenius & Bigsten, 2006:7) 

Herrlin (2012) tog upp på sin föreläsning Pedagogisk bedömning att i samspel mellan barn 

och vuxna är samspelets kvalitet och dess konsekvenser uteslutande den vuxnes ansvar. Juul 
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& Jensen skriver ”Att ägna sig åt sin egen relationskompetens innebär en vilja att arbeta också 

med de provocerande områdena” (2003:135).  

 

Barn socialiseras in i ett norm- och regelsystem i förskolan och i de gemensamma 

aktiviteterna får barnen möjlighet att själva lösa konflikter genom förhandlingar där de kan 

komma fram till en gemensam lösning. Genom detta samspel ges barnen möjlighet till att 

skapa grunden regler, rättvisa och etik. I samspelet lär de att förstå varandras värderingar och 

motiv. Utifrån dessa konstruerar de regler som skapar grunden för uppfattningen av rättvisa 

och etik. Genom dessa diskussioner utvecklar barn etiska förhållningssätt och 

moraluppfattning redan i tidig ålder (Kärrby, 2000). 

 

2.7 Sammanfattning litteraturkapitlet 

Mimmi Palm (2010) belyser att det finns normer i samhället kring konflikter, normalt är att ha 

kontroll och inte gråta eller bli arg. Öhman (2011) skriver att undvika och stoppa konflikter 

genom att sätta barnen i ”time–out” för att ”lugna ner sig” kan detta få förödande 

konsekvenser då barnen lär sig av de vuxna att det är ok att utöva makt för att få sin vilja 

igenom utan att behöva kompromissa eller förhandla. 

Att känna att man inte räcker till eller duger skapar en rädsla hos barnet att mista kärlek och 

förtroende hos de vuxna, detta påverkar i sin tur barnets självkänsla och självvärdering 

(Öhman, 2011). Palm (2010) hänvisar till Richard Cohens konfliktpyramid då det gäller 

konflikthantering och att strukturera sina tankar i arbetet med konflikter och 

konflikthantering. Pyramiden består av fyra nivåer; Förebygga, hantera, hjälpa och stoppa.  

För att kunna förstå barns perspektiv är en viktig faktor lärarens kunskaps- och barnsyn. Det 

som sätter hinder eller möjligheter för att komma nära barnens värld är våra kunskaper, 

attityder och föreställningar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Enligt Vygotskij är 

människan en social varelse och barnen lär genom samspel med andra. Vygotskijs teori är den 

att allt lärande sker genom social mediering, med detta menar han att människans medvetande 

skapas i det sociala samspelet mellan individer där barnen får redskap för sina tankar och 

handlingar (1995). Gustavsson i Jonsson & Roth (2003) skriver att ens egen identitet 

utvecklas och skapas i relation till andras. ”Hur jag ser på mig själv hänger samman med hur 

jag ser på andra, och vice versa” (2003:101).  
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Doverberg och Pramling (1995) skriver att om man synliggör ett problem för barnen, så att de 

tidigt lär sig tänka ut olika lösningar och ser samband stärks deras självförtroende. Alla som 

arbetar med barn står inför en etisk och moralisk utmaning där olika värderingar och intressen 

kan stå emot varandra (Borén, 2012).”I bästa fall är det ett samspel mellan barnet och den 

vuxna, där läraren utvecklar sin relationskompetens samtidigt som eleven utvecklar sin 

sociala kompetens” (Juul, 2012;40). 
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3. Metod 
 
I metodkapitlet kommer jag att beskriva den forskningstradition min metod baseras på, 

skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ studie. Kapitlet beskriver även insamling, 

observationsmetod, intervjumetod, målgrupper, genomförande, bearbetning av data, etiska 

överväganden och metodkritik.  

3.1 Val och beskrivning av metod 

Som forskningstradition har jag använt mig av den hermeneutiska forskningstraditionen med 

kvalitativ metod. Den insamlade data grundar sig på observationer och intervjuer av barn och 

pedagoger. Barnen jag intervjuat är i åldrarna tre till fem och i mina observationer är åldrarna 

ett till fem år, intervjuerna omfattar barn och ett spontant gruppsamtal. Pedagogintervjuerna 

innefattar fyra pedagoger varav två är barnskötare och två förskolelärare, en av pedagogerna 

går lärarutbildningen. Mitt val av metod grundar sig i mitt syfte där jag vill få en bild och 

förståelse för de olika konfliktsituationer som uppstår och hanteringen av dessa.   

3.1.1 Hermeneutisk forskningstradition 

Ett hermeneutiskt arbetssätt använder sig av tolkning som metod. Detta arbetssätt ger forskare 

större frihet i resultat och tolkning då de inte behöver bevisa resultatet. Inom den 

hermeneutiska forskningstraditionen arbetar man med flera olika datakällor såsom 

observationer och intervjuer m.m. som stöd för sin tolkning. Genom processen av tolkning 

och förståelse får man som forskare förhoppningsvis en ny, fördjupad och vidgad förståelse 

för ämnet (Gustavsson, 2010).  

3.1.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Bryman (2012) beskriver kvantitativ och kvalitativ forskning där den kvantitativa metoden 

handlar om siffror, distans och forskarens uppfattning. Den kvantitativa metoden handlar mer 

om ord, närhet och deltagarnas uppfattning i emperin. Inom den kvantitativa forskningen är 

miljöerna inte naturliga som i den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa forskningen ses 

som mer öppen än den kvantitativa enligt författaren (2012) då den kvalitativa metoden lägger 

fokus på deltagarnas tankar och idéer kring forskningsämnet.  

Kvalitativ emperi studerar och undersöker särskilda egenskaper och kvaliteter i det man valt 

att studera. Kvantitativ emperi lägger fokus på vad som kan studeras i mängd, storlek och tal 
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(Rienecker & Stray Jörgensen, 2011).  

3.1.3 Observationer 

För att bilda en uppfattning av verksamheten och konflikthanteringar gjorde jag observationer 

först för att få ett bra underlag till mina intervjufrågor. Observationerna var enkel- och 

semistrukturerade då jag som underlag använde mig av ett observationsschema (se bilaga 2), 

schemat användes dock inte för att fylla i och kan därmed inte kallas strukturerat. Då jag inte 

var med och påverkade situationerna eller miljön jag observerade använde jag mig även av 

enkel observation (Bryman, 2012). Observationerna pågick i två veckor för att bilda mig en 

helhetsbild över verksamheterna.  

3.1.4 Intervjuer 

Intervjuerna med pedagoger och barn var öppna men med strukturerade frågor som grund (se 

bilaga 3 och 4). Intervjufrågorna användes som en guide till samtal och för att inte ”tappa” 

någon viktig del i intervjuerna använde jag mig av en diktafon. Valet av diktafon beror på att 

det man hört inte lagrar sig i minnet och det man senare skall dokumentera kan falla bort. 

Genom användandet av inspelning kan man gå tillbaka och kontrollera svaren efter 

intervjuerna (Gustavsson, 2010). Innan inspelningen frågade jag samtliga pedagoger och barn 

om de samtyckte. Enligt Bryman (2012) är det viktigt att som intervjuare skapa en god 

relation till respondenterna. Barnen fick även lyssna på inspelningen efter intervjuerna, varje 

barn på sin egen intervju. Intervjuerna var enskilda intervjuer och inte gruppintervjuer för att 

undvika att respondenterna påverkas av varandras svar. 

3.1.5 Urval och insamling av data 

Studien har gjorts på en förskola med två olika avdelningar där barnsynen på de olika 

avdelningarna skiljer sig åt. Pedagogerna har olika utbildning där två är förskolelärare och två 

är barnskötare, de fyra pedagogerna är kvinnor mellan 30 – 60 år. Barnen som ingick i studien 

är mellan ett och fem vid observationstillfällena och åtta barn mellan tre och fem år under 

intervjuerna. Valet att observera yngre barn men inte intervjua dem grundar sig i att se 

pedagogernas barnsyn och barnens reaktioner oavsett ålder. Innan observationer och 

intervjuer gjordes talade jag med pedagoger, vårdnadshavare och förskolechefen om jag 

kunde använda mig av dessa två avdelningar för min studie. Detta resulterade i att alla 

inblandade kände sig trygga med att jag observerade verksamheterna.  
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För att få en övergripande bild av barn och pedagogers konflikthantering valde jag att starta 

med observationer. Under observationerna observerade jag hela verksamheten för att vara 

förberedd och säkrare på intervjufrågorna. Under observationerna var barngruppen i åldrarna 

ett till fem år och under intervjuerna valde jag barn från tre till fem år. Orsaken till valet av 

åldrar för intervjuer berodde på att ofta har barnen då ett mer utvecklat språk än de yngre 

åldrarna, vilket underlättade insamlingen av data. Jag valde även att observera pedagogerna 

under dessa två veckor innan intervjuerna. Mitt val av blandning när det gäller utbildning av 

pedagoger grundar sig i att se skillnader och likheter i hanteringen av konflikter. 

 
3.1.6 Genomförande 

Under observationerna var jag inte delaktig i verksamheten utan observerade enbart, 

observationer pågick under två veckor. Intervjuerna genomfördes på två avdelningar men på 

samma förskola och kommun. Datainsamling bestod av enskilda intervjuer både gällande 

pedagoger och barn, detta för att undvika att respondenterna tog till sig det någon annan 

svarade. För mig var det viktigt att komma så nära sanningsenliga svar som möjligt utan 

påverkan av andras tankar och svar. Både observation (se bilaga 2) och intervjufrågorna (se 

bilaga 3 & 4) användes som stöd i studien och inte som mall. Under intervjuerna använde jag 

mig av diktafon och anteckningar. Intervjutillfällena pågick upp till en timme per respondent, 

beroende på utveckling av intervjun.  

3.1.7 Trovärdighet och äkthet 

Genom att utföra en kvalitativ studie är det viktigt att tänka på trovärdighet och äkthet. Hade 

man fått ett annat resultat under andra omständigheter? Hur nära sanningen jag kommit i 

intervjuerna kan jag aldrig veta då deltagarna kan välja att svara det de tror är rätt utan att 

nämna svårigheterna. Det jag kan göra är att tolka det material jag fått utefter den 

hermeneutiska forskningstraditionen. Finns det flera olika beskrivningar av en social 

verklighet är det trovärdigheten i studien som avgör hur acceptabel den är i andras ögon. När 

det gäller äkthet skall studien ge en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns 

hos de intervjuade (Bryman, 2012). 

 
3.1.8 Bearbetning av material 

För att få en helhetsbild och begreppsuppfattning från respondenterna transkriberade jag av 
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mina intervjuer upprepade gånger och gjorde anteckningar. Det inspelade materialet gav mig 

på detta sätt en uppfattning om likheter och olikheter i både barns och pedagogers tankar och 

känslor kring konflikthantering. Anteckningarna jag gjort under observationerna analyserades 

med de svar jag fått under intervjuerna. För att svaren och intervjun skulle vara färsk i minnet 

transkriberade jag efter varje intervju genom att lyssna på mitt inspelade material och jämföra 

med anteckningar. Detta gjordes efter varje intervju innan jag intervjuade nästa respondent för 

att inte blanda ihop de olika svaren. Denna bearbetningsmetod valdes för att som Bryman 

(2011) skriver kunna ordagrant fånga personernas svar i intervjuerna. 

Genom att analysera svaren och observationerna kunde jag göra kopplingar till teoriavsnittet 

och mina frågeställningar tidigare i denna studie.  

3.1.9 Forskningsetiska principer 

Innan man påbörjar en studie är det viktigt att vara insatt i de forskningsetiska principerna och 

att ta hänsyn till dessa. De forskningsetiska principerna jag har tagit hänsyn till i mitt arbete 

är;  

• Informationskravet: Alla berörda respondenter, vårdnadshavare och förskolechef 

informerades om studien innan jag startade med mina observationer. Informationen de 

berörda fick var mitt syfte, mina frågeställningar och mitt tillvägagångssätt.  

• Samtyckeskravet: Innan observationer intervjuerna med barnen lämnade jag en 

samtyckesblankett till de berörda vårdnadshavarna (se bilaga 1). Utöver 

samtyckesblanketten frågade jag samtliga respondenter om jag fick spela in 

intervjuerna. 

• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter jag samlar in enbart får användas för 

forskningsändamål i studien jag informerat om och fått samtycke.  

• Konfidentalitetskravet innebär att respondenternas och förskolans uppgifter är 

konfidentiella och skall förvaras på ett sätt att man kan garantera att inga obehöriga får 

del av dessa.     (Vetenskapsrådet, 2012) 

 

3.1.10 Metodkritik 

Barnsynen hos pedagogerna är en avgörande del i barns identitetsskapande och 

konflikthantering är något som jag önskat att jag hade haft mer tid att observera. För att få en 
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bättre överblick hade jag önskat ett större engagemang från pedagogerna jag observerade och 

intervjuade. Bristen på engagemang upplevde jag berodde på att de såg mig som kritiskt 

granskande och att det fanns en rädsla att svara eller göra ”fel”. 

En fördel med mitt valda ämne är att jag arbetat många år inom förskoleverksamheten och 

hade därmed erfarenheten att möta pedagogerna i deras tankar. Jag kunde utgå från 

intervjufrågorna (se bilaga 3) för att sedan föra en diskussion utifrån dessa. Pedagogerna fick 

därmed möjligheten att utveckla och förklara sina svar. 

Barnens intervjufrågor (se bilaga 4) fick utvecklas och förtydligas för att få igång ett samtal 

vilket först kändes stressande men visade sig vara positiv för att samtalet skulle bli 

avslappnande och tydligare för barnen. 
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4. Resultat och analys 

Syftet med denna studie var att belysa pedagogernas roll i konflikthantering och barns 

känslor. Utifrån mina frågeställningar kommer jag nedan presentera, tolka och analysera 

resultatet. För att kunna skilja på och återge det resultat jag fått från de olika intervjuerna har 

jag valt att benämna pedagogerna med siffrorna 1 – 4 och barnen bokstäverna A – F  

 
4.1 Hur barnen upplever konflikthantering  
 
Då barnen inte förstod innebörden av ordet konflikt användes ordet bråk i intervjufrågorna (se 

bilaga 4). För barnen innebar ordet bråk något som gjorde fysiskt ont som att slåss därför 

diskuterade jag även med barnen att det man säger också kan göra ont vilket de höll med om. 

Nedan följer ett exempel på en intervju med ett barn; 

 

• Vad är bråk för dig? 

             Barn E – man slår eller biter någon 

• Om det blir bråk vad vill du att en vuxen gör då? 

             Barn E – Hjälper till 

• Hur känns det om en vuxen säger till dig? 

             Barn E – Jag blir ledsen, jag vill inte att fröken gapar 

• Hur känns det om en vuxen säger till en kompis? 

             Barn E – Jag vet inte 

• Hur känns det om en kompis säger till dig? 

             Barn E – Dåligt, jag får ont i magen 

• Vad vill du helst? Att en vuxen löser bråket eller att du och din kompis 

får lösa bråket själva? 

Barn E – Själva, vi kan leka 

  

 

Samtliga barn upplevde konflikter som obehagliga och ledsamma. Jobbigt för barnen var då 

en pedagog höjde rösten eller flyttade på ett av barnen till en stol eller soffa i hanteringen av 

konflikter. Denna känsla hos barnen kan jag koppla till Öhman (2011) som skriver att då man 

undviker konflikter eller stoppar konflikter genom att sätta barnen i ”time–out” för att ”lugna 
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ner sig” kan detta få förödande konsekvenser. Barnen visade i intervjuerna och 

observationerna att de lärt sig att göra som den vuxne säger utan kompromisser. Precis som 

Öhman (2011) skriver kunde jag i mina observationer se hur barnen kämpade för att 

undertrycka negativa känslor såsom vrede, frustration och sorg. Barnens känslor och svar i 

observationerna och intervjuerna visade att man inte säger emot den vuxne. Här kunde jag 

tydligt uppleva hos barnen att precis som Öhman (2011) skriver kände barnen att de inte 

räcker till eller duger.  

 

På min fråga (se bilaga 4) ”om det blir bråk vad vill du att en vuxen gör då?” svarade ett barn 

med ett svar som blev en fråga; ”säger till?” barnet visade en rädsla för att ge mig som vuxen 

”fel” svar. Som författaren (2011) skriver visade barnet en osäkerhet inför att tala om de 

vuxna, en rädsla hos barnet att mista kärlek och förtroende hos de vuxna, vilket påverkade 

barnets självkänsla och självvärdering. Att barnet svarade med en fråga visade på att barnet 

lärt sig att vi inte lever i ett samhälle med demokratisk fostran utan att de ska acceptera 

auktoriteter utan att först själva tänka kritiskt, med egna etiska eller moraliska 

ställningstaganden (Öhman, 2011).  

 

Barnen visade tydligt att de inte gillade konflikter men att pedagogernas hantering av 

konflikterna var obehagligare än själva konflikten. Enligt Ljungbergs forskning har barnen 

förmågan att finna konstruktiva lösningar på konflikter själva genom inviter till lek, att säga 

förlåt eller genom att ta kroppskontakt vilket barnen visade tydligt i resonemanget med mig. 

Barnen visade det Ljungberg skriver att det är en viktig aspekt av social kompetens om 

barnen visar förmågan att använda försoningsbeteenden efter konflikter (Eresund & 

Wrangsjö, 2008). Barnen började ofta leka med samma kamrat igen som de nyss haft en 

konflikt med. 

 

4.2 Barnens strategier i konflikthantering 
 
Alla barnen ville att en vuxen skulle säga till och hjälpa till när det blir konflikter om de 

hämtade en fröken, barn A svarade ”säger jag till fröken ska hon säga till”. Under intervjuen 

visade det sig att barn A inte själv ville bli tillsagd men kände trygghet i att fröken fanns om 

någon var ”dum” mot henne. Detta resonemang hos barnet kopplar jag till Doverberg och 

Pramling (1995) då de skriver om hur viktigt det är att synliggöra problemen för barnen så att 

de tidigt lär sig att själva tänka ut olika lösningar. Vidare kunde jag se att detta barn tydligt 
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visade det författarna (1995) skriver att problemlösningssituationer uppfattas av vissa barn 

som en rutinuppgift men kan av andra barn uppfattas som ett problem och blir därmed 

jobbigt. Några barn sänkte blicken och ville inte se någon i ögonen efter en tillsägelse. 

 

Samtliga barn såg leken som bra sätt att lösa konflikterna, ett barn svarade ”man kan leka om 

man bråkat”. Detta sätt att hantera konflikter kan kopplas till författarna Eresund & Wransjö 

(2008) där de hänvisar till etologen och forskaren Tomas Ljungbergs forskning om barnens 

förmåga att finna konstruktiva lösningar på konflikter genom leken. I intervjuerna svarade 

även barnen att man måste säga förlåt, ett barns svarade ”det onda går bort om man säger 

förlåt”. Att alla typer av konflikter är obehagliga var alla barnen överens om vilket visade sig 

i det spontana gruppsamtalet efter intervjuerna. Barnen började prata om det vi diskuterat i 

intervjusamtalen med andra barn. 

 

   Barn A – Jag får ont i magen om jag inte får va med 

   Barn C – Ja det får jag med! 

   Barn F – Om vi leker får vi inte ont i magen! 

 

Intervjuerna med barnen kan kopplas till Palm (2010) där barnens egna strategier av 

konflikthantering handlade om framförallt leken som verktyg. Författaren (2010) menar att 

konflikter skall ses som en normal del av livet och därmed även i skollivet. Om en konflikt 

blir destruktiv eller konstruktiv beror på hur vi hanterar den när den uppkommer vilket 

barnintervjuerna visade. Ett av barnen använde sig även av leken under intervjun genom att 

leka samtidigt som vi pratade. Min upplevelse av detta barnets agerande var att han kände en 

stor osäkerhet inför mig som vuxen. För att skapa en bekvämare intervju för honom gav jag 

mig in i leken och gosedjuren ställde istället frågor och svarade. 

Barnen i studien visade medkänsla och förståelse för andra barns känslor, reaktioner och 

agerade genom att trösta, oftast genom att bjuda in till lek. 

 

4.3 Pedagogernas uppfattningar om konflikthantering 
Samtliga pedagoger upplevde de dagliga konflikterna som tidskrävande och stressande då de 

kände att många konflikter är återkommande. En pedagog menar att man inte hinner vara 

närvarande för att ”stoppa” en konflikt innan det blir bråk. Samma pedagog menar att det 

startar som konflikt och blir till ett bråk ”om två barn inte är överens om t.ex. en leksak så har 
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dom en konflikt som kan bli fysisk och blir därmed till bråk”. Pedagogernas tankar kring vad 

som är konflikt skiljde sig åt i min studie. En annan pedagog gjorde inte skillnad på bråk och 

konflikt utan såg begreppen som samma. Skillnaden denna pedagog gjorde i 

konfliktsituationer var verbala eller fysiska.  

 

 Pedagog 1 – Ofta kan ord leda till fysiskt våld 

 

Pedagogernas tankar kring själva konflikthanteringen skiljde sig även åt i studien. Tre 

pedagoger såg konflikthanteringen som något de måste förbättra men menade att tiden inte 

fanns; ”man måste agera fort innan det händer något allvarligt och då blir det ofta fel”. Detta 

sätt att känna i konflikthantering kan kopplas till Boréns (2012) föreläsning där han menar att 

alla som arbetar med barn står inför en etisk och moralisk utmaning. Jag kan även koppla 

pedagogernas frustration över att handla ”fel” till Orlenius & Bigstens (2006) text om 

pedagogens dagliga dilemman där pedagogen är ständigt ”in action” och fångade i sin egen 

praktik. 

Pedagog 3 – Jag reagerar i stundens hetta och mår ofta dåligt 

 efteråt om jag agerat fel 

 

Som Johansson & Pramling Samuelsson (2003) visade studien och mina samtal med 

pedagogerna att för att förstå barns perspektiv är en viktig faktor lärarens kunskaps- och 

barnsyn. Det som sätter hinder eller möjligheter för att komma nära barnens värld är våra 

kunskaper, attityder och föreställningar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

 
4.4 Pedagogernas strategier vid konflikthantering 
 
Under mina observationer upplevde jag att många av pedagogernas strategier handlade om att 

förebygga konflikter genom olika placeringar av barnen. Ett exempel som ständigt återkom 

med de mindre barnen var att de placerades i barnstolar de inte själva kunde ta sig ur. Vid 

vissa tillfällen placerades pussel eller andra pyssel framför barnet men de fick sällan en fråga 

om de verkligen ville sitta vid bordet och pyssla. Dessa barn hamnade i stolarna även då de 

ansågs bråkiga, barnen fick inte som Doverberg och Pramling (1995) skriver själva tänka ut 

lösningar. 
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Om ett de större barnen hamnade i konflikter uppmanades ofta ett av barnen att säga förlåt 

och då av en pedagog. Barnet som ansågs ha gjort fel kunde även få gå och sätta sig själv i 

soffan eller på en stol runt bordet tills barnet gjort vad pedagogen sagt åt honom eller henne 

att göra. Genom att pedagogerna handlar på detta sätt kan kopplas till Johannesens och 

Sandvik (2012) där de skriver att vuxna har ett behov av att reglera barns handlingar och 

uttryck. Under observationerna visade även pedagogerna att som författarna (2012) skriver att 

de ansågs sig behöva strukturera dagen med rutiner och fysiska hinder. 

Under intervjuerna svarade samtliga pedagoger att hanteringen av konflikter beror på barnets 

ålder eller konfliktsituation. 

Pedagog 2 – Jag hanterar det olika beroende på barnets ålder.  

 Dom riktigt små förstår inte om jag pratar med dom som dom 

 större barnen 

Ingen av pedagogerna såg ”time-out” som en konstruktiv lösning utan för dem handlade det 

åter om tidspress. En pedagog svarade ”jag måste ju få undan barnet innan situationen spårar 

ur, sedan kan jag prata med barnet”. Samma pedagog önskade att hon hade mer tid till de 

enskilda individerna men menade att barngruppen är för stor och då blir övriga barn lidande. 

    

En pedagog ansåg att det var hennes uppgift att hjälpa och lyssna på de berörda barnen i 

konflikten. Hennes strategi var den att inte ingripa innan hon först låtit barnen själva lösa 

konflikten vilket kan kopplas till Kärrby (2000) där hon skriver att får barnen möjlighet att 

själva lösa konflikter utvecklas barnens etiska förhållningssätt och moraluppfattning i tidig 

ålder. Samma pedagog menade vidare att det var viktigt att finnas som en tredje part om hjälp 

behövs. Detta tankesätt hos pedagogen kan kopplas till Vygotskijs teori där allt lärande sker 

genom social mediering och att barnen lär genom samspel med andra. Pedagogen menar även 

att i ett arbetslag varierar pedagogernas barnsyn vilket resulterar i att hanteringen varierar. 

Enligt Richard Cohens konfliktpyramid (Palm, 2010) är det viktigt att inte undvika konflikter 

vilket pedagogerna ofta valde att göra. Genom pedagogernas agerande blev konflikterna 

oftare destruktiva istället för konstruktiva, då konflikterna undertrycktes i studien blev 

pedagogernas handlande destruktiv. Pedagogerna i studien försökte hjälpa och stoppa 

konflikterna på enligt dem konstruktivt agerande. 
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På frågan (se bilaga 3) ” Vilka mål i läroplanen arbetar du med när det gäller 

konflikthantering?” svarade samtliga att de var insatta i läroplanens mål och att de försökte 

arbeta utifrån läroplanen. Vidare menade pedagogerna att de försökte sträva efter att varje 

barn skall utveckla sin förmåga att hantera konflikter. Problemet som några av pedagogerna 

lyfte var återigen att i den akuta situationen finns inte alltid tid för att ”göra rätt” enligt 

läroplansmålen.  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan kommer jag att föra en diskussion på den analys och de resultat jag kom fram till i min 

studie. Genom diskussionen kommer jag även föra en kritisk diskussion kring mitt metodval.  

5.1.1 Hur barnen upplever konflikthantering och barnens strategier i konflikthantering 

Barnens tankar och upplevelser kring konflikthantering visade sig vara jobbig för dem och 

jobbigast var när de fick tillsägelse. Barnen visade att för dem var leken en viktig del för att 

bli vänner igen och att säga förlåt. Jag upplevde dock i mina samtal med barnen att det var 

fröken som sa åt dem att säga förlåt. Genom att hamna på en stol eller i soffan såg jag tydligt 

att de skämdes och kände sig kränkta. Barnen visade även att de tyckte det var jobbigt att bli 

tillrättavisade inför sina kamrater och att de vill att de vuxna pratar med dem enskilt. 

 

Barnen ville att en vuxen skall ingripa och känner en trygghet hos de vuxna men vill inte att 

de vuxna skall bli arga. Här ser jag tydligt vikten av samtalet, att samtala med barnen och 

fråga hur de vill lösa konflikten. Barnen var medvetna om att det inte är bra att slåss eller säga 

”dumma” saker och att det gjorde ont. Barnens resonemang visar att de är fullt medvetna och 

har egna strategier kring konflikthantering som vi vuxna kan dra lärdom av. I samtalen med 

barnen visar de tydligt hur viktigt det är att vi vuxna ser och hör dem som egna individer och 

att som vuxen samtala med barnen utan förmaningar, skuldbeläggning och kritik. Att som 

vuxen visa barnen förståelse och låta dem vara delaktiga i konflikthanteringen är viktigt. 

Barnen visade både social kompetens och empati i samtalen om hur det kan kännas i en 

konflikt.  

I min analys av barnen i observationer och intervjuer förstod jag att barnen har konstruktiva 

konflikthanteringsstrategier.  

5.1.2 Pedagogerna tankar och strategier kring konflikthantering 

 

Pedagogernas tankar och strategier varierade men alla strävade efter samma mål, att barnen 

inte skulle känna sig kränkta. Pedagogerna var överens om att tidsbrist och de stora 

barngrupperna spelade en stor roll i konflikthanteringen. Denna tidsbrist ledde ofta till att man 
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flyttade på ett barn utan att förklara eller prata med barnet, ingen av pedagogerna tyckte att 

detta agerande var bra. Då barnsynen och hanteringen av konflikter skiljer sig åt ser jag brister 

i kommunikationen, för att skapa en trygg barngrupp är det viktigt att arbetslaget känner sig 

trygga i sin roll och strävar efter samma mål. Genom att ha så många olika strategier skapar 

man oro i barngruppen. Pedagogerna verkade även stressade över att inte hinna med och detta 

fördes över på barngruppen vilket resulterade i att barngruppen inte fann harmoni och 

konflikter uppstod. De olika resultaten jag fick under observationer och intervjuer visar på 

just detta att pedagogerna vill men hinner inte.  

Pedagogernas strategier att förebygga konflikter genom att placera barnen i stolar visade att 

de inte har tid att hantera konflikter som de förutspår kommer att hända. Att utgå ifrån att ett 

eller flera barn skall bråka gör att barnen får denna självbild. Många gånger under mina 

observationer upplevde jag att barnen var medvetna om vem eller vilka som pedagogerna tog 

undan från övriga barngruppen. Genom pedagogernas agerande upplevde jag att barnen var 

snabba att ”skvallra” på just dessa barn och att även de drog sig undan barnen i förebyggande 

syfte.  

Pedagogernas reflektioner kring läroplanens mål (Skolverket, 2010) var att de visste men 

hade svårt att omvandla text till handling. Att kompetensutvecklas, gå på föreläsningar och 

samtala i arbetslaget ser jag som en förutsättning för att arbetet med konflikthantering skall bli 

positiv för pedagoger och barn. Då barnen själva hade flera och positiva strategier i 

hanteringen av konflikter kan pedagogerna med fördel lära av barnen. Även en av 

pedagogerna hade läst om konflikthantering och om barnsyn så där har övriga pedagoger 

möjlighet att få kunskaper kring ämnet. 

5.1.3 Metoddiskussion 

Att starta med observationer var ett bra sätt att förbereda sig inför intervjuerna för att se 

sambandet mellan respondenternas handlande och svar. Utan observationer hade analysen av 

respondenternas svar i intervjuerna blivit raka svar. Valet av individuella intervjuer i stället 

för fokusgruppintervjuer gjordes då jag ville få svar som inte påverkades av andras svar. 

Viktigt för mig var även att alla kom till tals, i gruppintervjuer blir det ofta någon eller några 

som inte säger något vilket märktes i den spontana gruppdiskussionen som blev med barnen 

efter intervjuerna. Ett alternativ att tänka på till nästa gång är att ha en gruppdiskussion även 

med pedagogerna då detta var spännande att lyssna på. Jag tror dock att de individuella 
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intervjuerna bör ligga först för att komma så nära sanningen som möjligt i intervjuerna.  

Hur nära sanningen jag kommit i intervjuerna kan jag aldrig veta då deltagarna kan välja att 

svara det de tror är rätt utan att nämna svårigheterna. Det jag kan göra är att tolka det material 

jag fått utefter den hermeneutiska forskningstraditionen.  

I intervjuerna med barnen märktes att de inte var vana att intervjuas på detta sätt därför hade 

det varit en fördel att intervjua barnen flera gånger för att vänja dem. Jag hade kunnat börja 

med intervjufrågor som var mer bekväma för dem för att sedan gå över till intervjuerna om 

konflikter. Barnen visade dock att de tyckte det var spännande att bli intervjuade och fler barn 

än de jag hade fått svar från i samtyckesblanketten bad om att också få sitta själva med mig 

och bli intervjuade. Jag valde att intervjua även dessa barn men kunde inte spela in eller 

använda resultatet i min studie.  

I intervjuerna med pedagogerna var tiden en stor faktor, pedagogerna kunde inte vara ifrån 

barngruppen och kände stressen. För att få ett mer avslappnat och en längre intervju med 

pedagogerna hade det underlättat om möjligheten funnits att ta det efter arbetstid. Under 

samtalen med pedagogerna framkom tydlig deras tankar och kompetenser i konflikthantering 

och barnsyn. Förhoppningsvis startar mina intervjuer en diskussion hos pedagogerna kring 

ämnet och att de kan komma fram till en gemensam konflikthanteringsplan. 

5.1.4 Slutdiskussion 

För att barnen skall bli mer delaktiga och få inflytande är det nödvändigt att vuxna släpper på 

makten. Rätten till delaktighet och inflytande handlar inte om att bestämma utan att alla 

tillhör och är del av en gemenskap där man måste visa respekt oavsett åsikter. Det handlar om 

samspel och att lyssna. Genom samspelet och att de själva får hitta lösningar utvecklas inte 

bara deras sociala kompetens utan det är även en viktig del av identitetsskapandet. 

När vi som vuxna känner oss trygga i den vi är och hur vi handlar skapar vi goda 

förutsättningar för barnen att utveckla samma trygghet i sin identitet. Fritzén (2003) skriver 

att ”Så länge vi uppfattar kunskap och demokrati som dualistiska enheter kommer barn och 

ungas lärande att bli ytligt och fragmentiserat. Det finns mycket att vinna, både i tid och 

kvalitet, genom att integrera kunskap, normer och värden till en helhet i den pedagogiska 

praktiken. 
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För att bli en bra ledare till barn anser jag att det är viktigt att pedagogerna styr åt samma håll 

för att inte förvirra ledarskapet hos barngruppen. Ofta möts jag av kommentarer att barnen 

inte lyssnar eller har ”tagit över” i verksamheten vilket innebär att man här lägger ansvaret på 

barnen, detta är istället följden av att de vuxna inte tar på sig ansvaret och har en oenighet i 

arbetslaget där barnen får olika signaler och vet därmed inte vad som gäller. Att det rådde 

oenigheter om konflikthanteringen i barngruppen var outtalad men synlig. 

Pedagogernas vilja och intentioner var goda och ingen mådde bra på att inte hantera konflikter 

som de önskat. Detta gör att jag ställer mig frågan om barngruppernas storlek i jämförelse 

med antalet pedagoger i verksamheten. Då konflikthantering är en stor del i barns 

identitetsskapande och utveckling är det viktigt att detta inte hamnar åt sidan. Utöver 

barngruppen har pedagogerna mycket administrativa uppgifter samt aktiviteter utanför 

barngruppen. De pedagoger jag pratade med ansåg alla att de ville och behövde lägga mer tid 

och fokus på barngruppen och konflikthantering.  

5.1.5 Fortsatta forskningsfrågor 

Då jag genom min studie sett att det råder oenigheter kring konflikter och konflikthantering 

ser jag att fortsatt forskning med fördel handlar om, hur kan vi nå en gemensam hantering av 

konflikter i arbetslaget? Hur kan vi på bästa sätt se till barnens bästa i konflikthantering? 

Viktigt är även att forska vidare i hur kan vi på bästa sätt sätta barnens behov i fokus? 
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Bilaga 1 

 
 
Till vårdnadshavare med barn på XX förskola.��� 
Jag heter Maria Forsberg, och studerar till förskollärare vid Linnéuniversitet. Under hösten 
2012 skriver jag examensarbete och önskar därmed att få möjlighet att observera och 
intervjua barn och pedagoger på förskolan. Syftet med denna studie är att belysa hur 
konflikter mellan barn kan uppfattas och hanteras i förskolan, samt beskriva några barns och 
pedagogers konflikthanteringsstrategier. Mina frågeställningar är: 

1. På vilket sätt kan barn uppleva konflikthantering? 
2. Vilka tankar har pedagoger kring konflikthantering? 

 
För att få kunskap om barns tankar kring konflikthantering i förskolan kommer jag under 
vecka 49 observera barnen och intervjua dem. Frågorna kommer handla om hur barn uppfattar 
konflikter. Jag kommer spela in samtalet och barnet behöver inte delta mot sin vilja, likaså 
kan barnet när helst det vill avbryta samtalet. 

Studien kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter och lärare. Studien kommer 
även att lämnas in skriftligt, för att sedan publiceras nationellt tillsammans med andra 
examensarbeten. Jag tar hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 
beskriver. Detta innebär att jag inte kommer att värdera deltagarnas ställningstagande utan 
förhålla mig opartiska. Data som samlas in berörs av tystnadsplikt, vilket innebär att samtliga 
deltagare beskrivs med fiktiva namn. Data som samlas in kommer inte lånas ut för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Efter studien genomförande kommer 
det finnas möjlighet för samtliga deltagare att ta del av den färdiga studien. Jag undrar om ni 
går med på ovanstående skrivet, att ert barn deltar i ett sådant samtal och att materialet 
används i mitt examensarbete?  

Om Du/Ni har några frågor kontakta gärna X på tel. X. 

Hälsningar Maria Forsberg  

__________________________________________________________________ 

Samtycke för _______________________________________________________  

(Barnets namn) 

Jag/Vi samtycker till att ni får samla in och använda material där mitt/vårt barn finns med och 
användas enligt ovan. 

JA ( ) NEJ ( ) Datum:   

________________________________/______________________________________  

Vårdnadshavares namnteckning   Vårdnadshavares namnteckning  
Lämna blanketten till förskolans personal senast 30/11 2012. 



Bilaga 2 

Observationsschema – barns bråk och konflikter  
 
Datum: ..........................................................  Observatör: ...........................................................  
 
 
Barnen... 
 

 
Antal 
gånger 

 
Antal 
gånger 

 
Antal 
gånger 

 
Antal 
gånger 

 
Antal 
gånger 

 
Slåss, knuffas 
 

     

 
Retas, hotar 
 

     

 
Rättar, förmanar 
 

     

 
Gråter 
 

     

 
Surar 
 

     

 
Tröstar 
 

     

 
Hjälper varandra 
 

     

 
Ropar på en vuxen 
 

     

 
Ger med sig 
 

     

 
Kommer fram till en lösning tillsammans 
 

     

 
Kommentarer (t ex antal barn, typ av aktivitet) 
 
 
 
 
Kommentarer, pedagogernas agerande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 

Frågor till pedagoger 
 
• Vilka mål i läroplanen arbetar du med när det gäller 

konflikthantering? 
 
 
 
• I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att hantera konflikter, hur gör du för att 
förverkliga detta? 

 
 
 

• I vilka situationer kliver du som pedagoger in i barnens 
konflikter? 

 
 
 
• Vilken roll tycker du att pedagogen ska ta i en konflikt? 

 
 
 
• På vilket sätt tycker du som pedagog att barn skall vara delaktiga 

i konflikthantering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
 
 
Frågor till barnen 
 
 
• Vad är bråk för dig? 

 
• Om det blir bråk vad vill du att en vuxen gör då? 

 
• Hur känns det om en vuxen säger till dig? 

 
• Hur känns det om en vuxen säger till en kompis? 

 
• Hur känns det om din kompis säger till dig? 

 
• Vad vill du helst? Att en vuxen löser bråket eller att du och din 

kompis får lösa bråket själva? 
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