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Sammanfattning 

När två människor möts så kan en konflikt uppstå då varje person har en egen vilja, 

egna värderingar och egna åsikter. Detta sker även inom förskolan och det är då viktigt 

att som förskollärare ha kunskap att kunna hantera de konflikter som uppstår belyser 

Hakwoort (2015). Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av olika 

konflikthanteringsmetoder och se om vissa metoder är mer frekvent förekommande än 

andra i blivande förskollärares examensarbeten. För att göra en kartläggning av detta 

har vi valt att studera vilka konflikthanteringsmetoder som blivande förskollärare i 

Sverige väljer att ta upp i deras examensarbeten samt undersöka vilka metoder som 

förekommer mest respektive minst i dessa arbeten. De blivande förskollärarnas val 

kategoriseras i förhållande till kända och mindre kända metoder utifrån etablerad 

forskning och visas i diagram och tabeller för att göra det överskådligt utifrån studiens 

undersökningsfrågor. Resultatet av studien visar att det finns många olika 

konflikthanteringsmetoder att använda sig av i förskolan. Utifrån den kategorisering 

som denna studie bygger på är konflikthanteringsmetoder som handlar om 

kommunikation och samtal, vuxnas närvaro och utarbetade metoder mest 

förekommande i blivande förskollärares examensarbeten.  

 

 

Nyckelord: Examensarbete, förskola, konflikt, konflikthantering, 

konflikthanteringsmetoder
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1 Inledning 

När människor möts med skilda erfarenheter, värderingar och olika kunskaper kan det 

leda till konflikter. Hakvoort (2015) belyser att förskolan speglar hur vårt samhälle ser 

ut med utanförskap, ökat våld och mobbing som sjunker i åldrarna. Det blir allt större 

barngrupper, rörligheten inom landet bland befolkningen ökar, det blir allt fler 

människor i Sverige och allt fler individer från olika länder möts i den svenska 

förskolan. Eftersom allt detta även sker inom förskolan är det viktigt att konflikter 

hanteras i tid för att undvika att konflikten går över till mobbing, våld eller utanförskap. 

För att förskollärare i förskolan ska kunna möta utvecklingen är det viktigt att det finns 

utbildad personal som kan bemöta och hantera de konflikter som uppstår i 

verksamheten utifrån sitt professionella uppdrag som förskollärare.   

 

Denna studie kommer att behandla konflikter, konflikthantering och 

konflikthanteringsmetoder inom förskolan. Ämnet valdes då vi som tidigare vikarier i 

förskolan och nu som studenter under utbildningens VFU (verksamhetsförlagda 

utbildning) upplevde att konflikter mellan barn hanterades på många olika sätt eftersom 

det finns många olika konflikter och villkor. Utifrån detta uppstod en nyfikenhet hos oss 

vad gäller konflikthantering och vårt intresse väcktes för att studera detta ämne djupare i 

vårt examensarbete. I en rapport utgiven av Lärarnas riksförbund (2016) framkommer 

det att lärarstudenter upplever sig sakna kunskap om konflikthantering efter avslutad 

utbildning. Valet  av studie blev att studera tidigare studenters examensarbeten för att se 

vilka konflikthanteringsmetoder som lyftes fram under deras rubrik tidigare forskning 

samt se vilka metoder som var mest respektive minst förekommande i examensarbetena. 

Genom att välja tidigare examensarbeten utlagda på en portal på internet så ger 

materialet ett bredare geografiskt perspektiv. Utifrån detta så tror vi oss kunna bredda 

våra kunskaper i ämnet och få en bredare förståelse i hur vi skulle kunna hantera 

konflikter i vårt framtida yrke som förskollärare. Vi hoppas även kunna bidra med en 

större kunskap om att det finns många olika konflikthanteringsmetoder att välja på när 

en konflikt uppstår. Vid sökning av liknade studier gavs ingen träff inom 

konflikthantering där man utgått från blivande förskollärares examensarbeten gav ingen 

träff. Vi har valt att utgå ifrån blivande förskollärares intresse av 

konflikthanteringsmetoder eftersom vi anser att förskolan är en stor och viktig del i 

samhällsfostran beträffande konflikter.  

Nilholm (2016) skriver hur viktigt det är att forskning och vetenskap knyts samman 

med professionen för att stärka den. Det är viktigt att studenten förstår hur de teorier 

som lärs ut i utbildningen kan omsättas i praktiken.  

Vi menar att vår studie kan vara en hjälp att sortera upp en del av de 

konflikthanteringsmetoder som finns och väcka ett intresse för läsaren att lära mer och 

fördjupa sig i några av dessa metoder. Studien kartlägger därför också flertalet 

konflikthanteringsmetoder som förekommer i litteratur och forskning. De blivande 

förskollärarnas val av fokus på konflikthanteringsmetoder under deras rubrik tidigare 

forskning kategoriserats i förhållande till kända och mindre kända metoder utifrån 

etablerad forskning. 
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2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera vilka konflikthanteringsmetoder som 

blivande förskollärare i Sverige väljer att beskriva i sina examensarbeten. Studien 

innefattar även vilka konflikthanteringsmetoder som förekommer mest/minst. Utvalda 

år i studien är examensarbeten som är skrivna mellan åren 2015- 2017.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

Under vår VFU på förskolor i Gävle kommun kunde vi konstatera att konflikter även 

finns på förskolan och vi uppmärksammade vissa brister hos personalen beträffande 

kunskaper om dels direkt konfliktlösningsarbete och dels förebyggande arbete. Vi 

saknade personalens medvetna användande av både metoder och strategier. Därav 

väcktes intresset för att undersöka frågan. För att komma fram till ett resultat i studien 

har vi valt att ställa nedanstående frågor:  

 

Vilken/vilka konfliktshanteringsmetod(er) nämns i de blivande förskollärarnas 

examensarbeten? 

 

Vilken/vilka konfliktshanteringsmetod(er) tenderar att nämnas minst respektive mest i 

de blivande förskollärarnas examensarbeten? 

 



 

 0 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den forskning som anses relevant utifrån valda 

frågeställningar i studien samt litteratur som belyser ämnesvalet. För att få en bredare 

kartläggning på de konflikthanteringsmetoder som finns har vi i detta avsnitt valt att ta 

upp de konflikthanteringsmetoder som vi hittade när vi forskade inom ämnet. Till att 

börja med reds begreppen konflikt och konflikthantering ut. Därefter ges en förklaring 

om förskollärarutbildningens betydelse för konflikthantering. Då studien baseras på 

blivande förskollärares examensarbeten så beskrivs examensarbetets betydelse och 

innehåll samt förskollärares erfarenheter av konflikthantering. Till sist beskrivs 

konflikthanteringsmetoder utifrån rubrikerna konflikthanteringsmetoder genom 

kommunikation, konflikthanteringsmetoder genom vuxenpåverkan och konflikthantering 

genom strategier och utarbetade metoder. 

  

 

3.1 Vad är en konflikt? 

Då begreppen konflikt och konflikthantering är något som förekommer ofta i denna 

studie beskrivs och analyseras dessa begrepp i texten nedan för att skapa en grund för 

förståelsen av innehållet i denna studie.  

 

När ordet konflikt söks i Nationalencyklopedin så beskrivs ordet konflikt som 

sammanstöta, kollidera, råka i strid, kämpa enligt Nationalencyklopedin (2017). 

Hakvoort (2015) beskriver hur ordet konflikt kan tolkas på flera olika sätt. En konflikt 

kan upplevas som obehaglig och något som man vill undvika. Ordet konflikt får då en 

negativ klang. När individer möts med olika viljor, värderingar och åsikter kan det 

uppstå en konflikt. För att komma överens behövs diskussion och samtal för att parterna 

ska komma till ett gemensamt beslut. Hakvoort menar då att en konflikt i en sådan 

situation kan vara utvecklande för individerna och ordet konflikt får istället en positiv 

klang och kan ses som utvecklande för egen och andras utveckling. Konflikter bör ses 

som något naturligt i det dagliga livet i alla miljöer där människor möts. I dagens 

samhälle möts människor med olika värderingar och olika erfarenheter vilket kan göra 

att det uppstår konflikter. Även Utas Carlsson (2001) beskriver hur konflikter ofta ses 

som någonting negativt och farligt men menar också att konflikter inte behöver vara 

negativa. Med rätt verktyg för hantering av en konflikt där alla får sina mål uppfyllda, 

kan konflikter ses som något positivt och utvecklande. Även Faldalen (2015) beskriver 

hur konflikter kan uppstå. Alla har olika mål uppsatta både som barn och vuxen i olika 

situationer. Sätten att nå målen kan krocka med andras uppsatta mål. Ett exempel på 

detta kan vara att två personer möts för att göra någonting tillsammans, den ena vill gå 

en promenad, den andra vill träna på gymmet. Även om båda målen är möjliga att 

uppfylla så uppstår nu en konflikt då personerna har olika mål. Även i förskolan kan 

man tala om uppsatta mål. Barnet vill något men vet inte riktigt hur det ska uppnå 

målet. Då barnet ännu inte lärt sig strategier för att nå målet använder det sig istället av 

någon negativ handling som till exempel att det tar bilen från en kompis utan att fråga 
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om lov, en konflikt uppstår. Som förskollärare är det viktigt att stötta barnet i det 

uppsatta målet och ge förslag på alternativa vägar som blir mer positiva för barnet och 

personerna runtomkring barnet belyser Faldalen. Friberg (2015) skriver om att det finns 

många verktyg för hur en konflikt kan hanteras. Olika verktyg passar till olika typer av 

konflikter. Författaren menar att det är viktigt att förskollärare är öppna för olika teorier 

om hur konflikter kan hanteras och har en bred kunskap om olika 

konflikthanteringsmetoder. Det är således viktigt att söka kunskap om olika tekniker att 

närma sig en konflikt när den uppstår och att därefter förmå välja lämplig lösning. När 

konflikter hanteras finns det risk att förskolläraren tar parti för den ena parten och 

skuldbelägger den andra och drar sina egna slutsatser. Det är istället viktigt att verkligen 

ta reda på vad det är som ligger bakom konflikten, vad konflikten gäller, hur, varför och 

när den uppstått och vilka som är inblandade.  

 

3.2 Förskollärarutbildningens betydelse för 

konflikthantering 

Inom förskolläraryrket ställs krav på kunskap om konflikthantering. I nedanstående 

avsnitt belyses hur förskollärarutbildningen kan bidra till detta.  

3.2.1 Profession 

Hakvoort (2015) belyser att vid hantering av konflikter är det viktigt att de som arbetar 

inom förskolan har kunskap och förståelse för att nå upp till målen i förskolans läroplan. 

För att utöva ett visst yrke krävs specifik utbildning, en profession uppnås inom yrket. 

Det är också viktigt att kunskapen är eftertraktad och att andra känner ett förtroende för 

de som utövar yrket. I Högskoleförordningen (1993:100, bilaga 2) står det att 

förskollärarutbildningen ska anknyta till det kommande yrket och studenten ska efter 

examen visa kunskap och förståelse för bland annat konflikthantering. Hakvoort (2015) 

skriver att år 2010 beslöt riksdagen att konflikthantering skulle ingå i målformuleringen 

för förskollärarutbildningen. Innan dess fanns inte ordet konflikthantering med, utan det 

togs för givet att det ingick i målformuleringen för mobbing och kränkande behandling. 

Förhoppningen är att efter denna ändring ska konflikter och konflikthantering inte 

behöva förknippas med det negativa som mobbing och kränkning innebär. 

 

3.2.2 Examensarbetets betydelse  

Stukát (2014) belyser varför det är angeläget att skriva ett examensarbete sista terminen 

på utbildningen. Examensarbetet övar det kritiska tänkandet på texter samt noggrannhet 

att analysera varifrån ett innehåll har sin grund och att texten är sanningsenlig. 

Examensarbetet ska enligt Stukát vila på en vetenskaplig grund. För studenten innebär 

detta att läsa många texter, böcker och artiklar och sedan analysera innehållet utifrån 

bland annat ett kritiskt tänkande och menar också att det i examensarbetet är viktigt att 

koppla ihop teori och praktik. Nilholm (2016) skriver hur viktigt det är att forskning och 

vetenskap knyts samman med professionen för att stärka den och anser också att 

examensarbetet i framtiden kommer att få en större betydelse för lärarprofessionen. Det 
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är viktigt att studenten förstår hur de teorier som lärs ut i utbildningen kan omsättas i 

praktiken. Arfwedson (2005) menar att ett examensarbete, som leder till fördjupad 

forskning inom olika områden, kan ses som en förstudie till fortsatt forskande inom det 

valda ämnet för studenten i det kommande yrkeslivet. Friberg (2015) belyser vikten av 

att ha kunskap om att konflikter kan hanteras på många olika sätt med olika 

konflikthanteringsmetoder och därmed är det viktigt att känna till att det finns många 

olika metoder att tillämpa. Vissa metoder kan vara mer kända än andra men det kan vara 

bra att få ett bredare perspektiv då varje metod fyller sin funktion. Den dagliga 

nyhetsrapporteringen i samhället tyder på att behoven av konflikthantering är stora för 

att undvika våld och skadegörelse.  

3.2.3 Förskollärares roll för konflikthantering   

Hakvoort (2015) menar att det finns sanningsenliga resultat av studier som visar att när 

det finns målinriktning för hur konflikthantering ska ske inom förskolan ger detta 

positiva effekter. Det arbete som utförs med konflikter och konflikthantering ligger i 

linje med skolans uppdrag. Konflikthantering sker ofta utan att pedagogen själv är 

medveten om att det sker. Det som saknas är riktlinjer för hur en pedagog i 

verksamheten medvetet ska hantera konflikter. Hakvoort belyser studier där pedagoger 

och barn följt olika konflikthanteringsprogram för hantering av konflikter. Studien har 

bidragit till att konflikter hanteras på ett kreativt sätt utan att våld förekommit och mer 

tid har skapats för lärande. Ytterligare positiva aspekter som påvisas från studien är att 

kommunikation, samarbete samt synen på verksamheten förbättrats.  

 

Blunk, Russell & Armga (2017) belyser vikten av kunskap hos pedagogen och hur detta 

kan främja barnens sociala förmågor. Författarna beskriver en studie från Texas där 15 

förskollärare blev intervjuade om, varför, när och hur de hanterat en konflikt. Syftet 

med studien var att se hur förskollärarna själv reagerade på sitt handlade. I resultatet av 

studien framkom det att pedagoger, i mötet med barn, anser sig förstå vikten av att lära 

barnen social kompetens i hantering av konflikter men de anser sig sakna utarbetade 

strategier och tekniker vad gäller konflikthantering. Blunk, Russell & Armga menar 

vidare att framtida forskning kan riktas mot kunskapen om när man som pedagog ska 

ingripa eller när barnen själva ska hantera konflikten. Inom förskollärarutbildningen 

finns det även potential att förbättra kunskapen inom detta område. Friberg (2015) 

menar att kunskap om teorier och modeller vad gäller konflikthantering skapar trygghet 

för de som ska arbeta med detta. Tryggheten skapas genom lärdom och fördjupning i 

ämnet. Kunskapen kan hela tiden, under yrkets gång, utvecklas och påbyggas. Vi saknar 

en samlad studie med många olika konflikthanteringsmetoder om när, va och hur de 

används och vilket resultat som uppmätts. Tanken med vårt val underökning är att den 

ska väcka andras nyfikenhet till fortsatt forskning inom detta för samhällets viktiga 

område. 

3.2.4 Konflikthantering 

Axelson och Thylefors (2013) beskriver att konflikter kan vara konstruktiva och det 

innebär att konflikten hanteras på ett sätt som gör att de som är inblandade i konflikten 
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känner sig nöjda med lösningen. Grunbaum och Lepp (2005) antyder att det finns 

gemensamma begrepp inom konflikt och dramavokabulären bland annat antagonist och 

protagonist. Dessa områden tar upp om rollfördelning, rolluppfyllelse och 

rollförväntningar; det handlar också om maktförhållanden. Teoretiskt sätt har alternativ 

konflikthantering och dramapedagogik utvecklats från samma grund enligt Grunbaum 

och Lepp. Med konflikthantering menas att skapa jämställdhet mellan människor och 

förändra samhällets hierarkiska mönster, eftersom olika typer av makt är en ingrediens i 

konflikter mellan människor, grupper, länder etc. Även personliga konflikter ställs inför 

problemet att hantera makt tillexempel när självkänslan sviktar och skapar svårigheter 

att ta beslut. Frågor om känslor, vänskap, delaktighet och kärlek kan också relateras till 

maktmönster som behöver hanteras enligt Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad 

(2011).  

Pedagoger arbetar efter målmedvetenhet för att skapa en fungerande samarbetskultur i 

barngruppen vilket förebygger konflikters uppkomst enligt Jordan (2006). Författaren 

belyser även att pedagoger bör sträva efter en god samarbetskultur mellan barnen. Det 

innebär att det finns en fungerande kommunikation samt en fungerande metod för att 

vara observant på att se när en konflikt uppstår. Även Jenkins, Ritblatt och Mcdonald 

(2008) tar upp att med hjälp av samarbetsmetoder strävas efter att komma fram till 

lösningar som alla parter är nöjda med. Med hjälp av dessa samarbetsmetoder skapas 

positiva resultat beträffande individernas interaktion med varandra. Öhman (2009) anser 

att uppbyggandet av gemensamma synsätt på hur konflikter ska hanteras skapar en 

medvetenhet kring arbetet med barnens sociala utvecklingsförmågor och möjlighet att 

omsätta dem i lärandesituationer när det gäller konflikter. Gloeckler och Cassell (2012) 

anser att konfliktsituationer bör användas som ett tillfälle för undervisning. Författarna 

menar att barnen ska vägledas genom konflikten istället för att skuldbeläggas för att de 

startat en konflikt. Szaklarski (2007) använder en modell som kan användas i 

konflikthanteringen för att hitta strukturer. Författaren använder en kartläggning av det 

som hänt. Det benämns diagnos och studerar ”Vad handlar motsättningen om? Varför 

har det blivit så här? Hur länge har konflikten pågått och hur har den hanterats hittills? 

Hur påverkas parterna och omgivningen?” Szklarski förklarar att svaren på dessa frågor 

leder fram till vilken typ av konflikthantering som bör användas.  

4 Konflikthanteringsmetoder  

I detta avsnitt beskrivs ett urval av de konflikthanteringsmetoder som vi hittat i 

forskning och litteratur samt konflikthanteringsmetoder som påträffades i de 

examensarbeten som är med i studien, detta för att begränsa det stora material vi hittade 

om konflikthanteringsmetoder. Konflikthanteringsmetoderna är indelade utifrån tre 

olika kategorier som sedan återkommer i studiens resultat.  

4.1 Konflikthantering genom kommunikation 

Kommunikation och tvåvägskommunikation är två strategier som används för att kunna 

bemöta och närma sig olika individer vid konflikthantering för att de ska känna sig 

trygga i kommunikationen och först därmed kan en dialog träda fram menar Vuorinen 

(2010). Kommunikationen är också ett viktigt medel för pedagoger att reflektera och 
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göra djupgående reflektioner om sina egna handlingar samt andras reaktioner enligt 

Weirsøe och Ellneby (2004). Mounty, et al. (2013) beskriver att teckenspråk och 

stödtecken är ett alternativt sätt att kommunicera på vid konflikter utan att det verbala 

språket används. Tecken kan vara en hjälp för de barn som ännu inte utvecklat sitt 

språk. Med hjälp av metoden TAKK (Tecken som Alternativ & Kompletterande 

Kommunikation) kan barn som ännu inte har det verbala språket uttrycka sig.  

Pedagoger bör tänka på hur de formulerar sig i tilltalen till barnen. Språket som används 

ska vara så att barnen förstår. Ellmin (2008) anser att språket är det allra viktigaste 

kommunikationsmodellen för att hantera och lösa problem i konflikten. Öhman (2003) 

tar upp att i konflikthantering är det viktigt att pedagogerna sätter ord på barnens 

känslor. När pedagogerna bekräftar barnen får barnen en kunskap om att det är okej att 

visa hur de känner. När känslor synliggörs lär sig barnen att känna empati som är en 

grundförutsättning för att hantera konflikter. Att känna igen både sina egna och andras 

känslor är en grund för empati. Öhman (2009) belyser att det är viktigt att en pedagog är 

närvarande eftersom det oftast är i situationer då pedagogerna inte är närvarande som 

konflikter sker. Öhman tar även upp att barnen bör få ta ansvar för konsekvenserna som 

uppkommer av deras handlande och anpassa det efter barnet mognadsnivå och ålder. 

International Child Development Programmet (ICDP) är en metod som innebär att 

pedagogerna ska ha ett vägledande ledarskap för barnen och kunna visa och ha 

förståelse för empati.  

4.2 Konflikthantering genom vuxenpåverkan 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) tar upp varför och hur det är viktigt att 

vuxna sätter sig in i barns perspektiv och utgår ifrån deras tidigare erfarenheter så att 

barnen får möjlighet att möta konflikten på ett hanterbart sätt. Det kan vara svårt att 

sätta sig in i barns perspektiv och många utgår ifrån vuxenperspektivet enligt Arnér och 

Tellgren (2006). 

Problemlösande samtal innebär att det ska finnas en stödjande pedagog som påverkar 

och som ska lyssna aktivt på barnens tankar gällande konflikter, de ska finnas där och 

bekräfta de känslor barnet känner. Meningen är att pedagogen påverkargenom att kunna 

komma med idéer som hjälper barnet att komma till en lösning av konflikten beskriver 

Thylefors (2013). En lyssnande vuxen är viktigt inom konflikthantering för att få höra 

andras åsikter av händelsen. Det kan vara en fördel för pedagogerna att tidigt lära 

barnen aktivt lyssnande för att lättare kommunicera med barnen i stressade situationer 

som exempelvis i en konflikt belyser Wahlström (1996). Genom att använda sig av 

metoden aktivt lyssnande så innebär det inte bara att lyssna utan även att aktivt läsa av 

kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck menar Wahlström. Att vara närvarande pedagog 

tillsammans med barnen innebär att pedagogen är medupptäckare när saker och ting 

händer och kan stötta barnet genom lärandeprocessen menar Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003). Att se över barngruppens storlek och organisera den kan också vara 

ett sätt att förebygga konflikter enligt Skolverket (2016) och Sigurdardottir och 

Einarsdottir (2016).  

Doppler-Bourassa, Harkins och Mehta (2008) har identifierat två strategier i sin studie. 
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Första strategin om barn-fokuserade lösningar innebär att pedagogen gav stöd och 

uppmuntrade barnen till att hitta egna lösningar på konflikten. Den andra strategin 

lärar-fokuserade lösningar av konflikten innebär att förskolläraren själv valde hur 

konflikterna skulle lösas utan att inkludera barnen i valet.  

Weber (1986) anser att en metod som har med maktutövning att göra är dominans vilket 

innebär att man tar kontroll över andra individer. Detta är en typ av maktteknik som 

även Dahl (1986) gör en liknelse med och som menar att med makt vill man kontrollera 

och påverka en annan individs beteende. Thornberg (2010) belyser också att 

maktutövning handlar bland annat om att vuxna kan använda sin makt som vuxen och 

gå in i konflikten med hot, bestraffning eller att flytta på barnen som lösning på 

konflikten. Enligt Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) så finns det inom 

konflikthantering användbara principer, bland annat att man bör undvika en maktkamp. 

Det innebär att man undviker att sätta sig i situationer där jag själv eller den andra 

parten hamnar i ett hörn under konflikten. Olika typer av hotelser leder ofta till 

maktkamper om vem som är starkast.  

När vuxna ska hjälpa barnen att lösa konflikter är tanken att barnens funderingar, tankar 

och barnets upplevelse av konflikten ska synliggöras, för att hjälpa barnet att hitta en 

lösning. Det är lätt hänt att den vuxne använder sig av sin makt och istället löser 

konflikten åt barnen genom att ge en bestraffning eller fysiskt flyttar på barnen belyser 

Cloeckler och Cassell (2012); Thornberg (2010); och Singer et al. (2011). Enligt Utas 

Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) så spelar åldern roll i hur konflikterna 

utformas och vilken typ av ord som används, men förhållningssättet är det samma. 

Gloeckler och Cassell (2012) beskriver att vid medling med de yngre barnen mellan 3-8 

år kan de behöva hjälp att hitta förslag till lösningar men när det gäller äldre barn är det 

bra att vänta ut dem för att ge dem chans att komma med egna förslag på lösning. När 

barnen tillåts bli delaktiga i processen kallas det för konstruktiv konflikthantering och 

innebär en öppenhet och positiv hållning inför konfliktens uppkomst. Konflikten ses 

som en lärandeprocess. Med öppna frågor vid lösning av en konflikt närmar sig 

pedagogen konflikten och får alla parter i konflikten involverade. 

4.3 Konflikthantering genom strategier och utarbetade 

metoder 

Begreppet KASAM står för känslan av sammanhang vilket innebär att det synliggörs 

hur en person ser på omvärlden enligt Antonovsky (2005). Vedeler (2009) belyser att 

KASAM kan vara en användbar metod för pedagogerna när de ska hjälpa barnen att 

hantera konflikter i förskolan. Genom att använda begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet kan pedagogerna lättare kommunicera med barnen.  

Öhman (2009) tar upp metoden KTH som står för känsla, tanke och handling. 

Pedagogen går in i en situation där det upplevs att barnen behöver vägledning i en 

konflikt och vill att barnet ska sätta sig in i den andres perspektiv och berätta vad den 

tror att den andra har haft för avsikt. Denna metod gynnar barnets 

problemlösningsförmåga enligt Öhman. Problemlösning för barnen innebär att 

pedagogerna snabbt vill lösa problemet och ta sig an konflikten på egen hand utan 

barnets medverkan för att lösa konflikten. Problemlösning med barn innebär däremot att 
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pedagogerna kommunicerar och interagerar tillsammans med barnen för att komma 

fram till hur konflikten kan hanteras belyser Gloeckler och Cassell (2012).  

Kommunikationsmodellen varg - och giraffspråk är en metod som baserar sig på 

medkänsla för sig själv och andra vilket behövs för behovstillfredsställelsen och 

förståelsen enligt Grunbaum och Lepp (2005). Människor använder ofta en 

kommunikation av attackerande art vilket skapat hinder för att kunna uttrycka 

medkänsla. Kompetensen att lyssna på både andra och sig själv med inlevelse och 

empati samt att kunna uttrycka sig ger träning i giraffspråket. Giraffspråket kallas även 

för Nonviolent Communication (NVC). Denna kommunikationsteknik belyser 

Rosenberg (2007) som ett verktyg för barnet att ändra fokus på konflikten till en fridfull 

dialog. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) nämner en konflikthanteringsstil 

som utgår ifrån djurmetaforer där olika djur symboliserar olika handlingar. Vi alla har 

olika stilar gällande vår hantering av konflikter beroende på situationen vi befinner oss i 

och delvis av vår personlighet.  

Hakvoort (2015) beskriver Cohens konflikthanteringspyramid som är utarbetad av 

Richards Cohen. Pyramiden består av fyra olika nivåer som representerar hur man kan 

hantera konflikter. Nivån längst ner i pyramiden är förebygga därefter kommer 

hantering, hjälp och STOPP. Hakvoort (2015); och Utas Carlsson och Rosenberg 

Kimblad (2011) beskriver alla ABC-triangeln. Modellen består av tre olika hörn där 

hörnen står för attityder, beteendet och konfliktinnehållet.  

Öhman (2008 & 2009) beskriver SET- träningsmodellen som även kallas för 

stoppljuset, det röda ljuset betyder stopp, det gula ljuset att barnen ska beskriva sina 

känslor och det gröna ljuset betyder att barnen ska vara aktiva igen. Utas Carlsson & 

Rosenberg Kimblad (2011) kallar denna metod för trafikljusstrategier. Ytterligare en 

modell som påminner om denna kallas för stoppstegsmetoden och innefattar fyra olika 

steg, där varje steg handlar om upplevelsen av det som hänt, hur situationen kan ändras, 

erkännande av felaktiga handlingar samt gemensam lösning på konflikten beskriver 

Mathiasson Thorbert (2006). Ytterligare en modell som påminner om de tidigare 

nämnda modellerna är sexstegstrappan som Doppler- Bourassa m.fl. (2008) lyfter fram i 

en studie. Sexstegstrappan består av sex stycken steg som handlar om möte av pedagog, 

bekräftelse av barnets känslor, insamling av information, problematisering av 

problemet, förslag på lösning och vägledning beskriver Doppler- Bourassa m.fl. (2008). 

MmE- metoden står för Major- minor- Equivalence och översätts på svenska till 

Överläge- underläge- Likvärdighet. Överläge innebär att man i en konflikt försöker få 

maktpositionen och med underläge menas att den andra parten i konflikten har tagit 

maktpositionen. Men om ingen av parterna i konflikten intar överläges- eller 

underlägesposition kallas det för likvärdighetspositionen belyser Patfoort (2015). Moren 

(2001) beskriver Projekt Charlie som riktar in sig på fem olika områden, 

självmedvetenhet, relationer, beslutfattande, lära om hälsa och kamratskap.  

Grunbaum och Lepp (2005) beskriver Augusto Boals teorier om hur man kan hantera 

konfliktsituationer med drama. Han utvecklade metoden där en konfliktsituation 
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dramatiseras och spelas upp och då undersöker hur personer som hamnar i underläge 

skulle kunna agera enligt Grunbaum och Lepp. Edling (2000) tar upp dramatisering av 

konflikter som ett bra sätt att hantera konflikter på för att lära parterna lösa dem 

empatiskt. Raison och Thomsson (2014) belyser att rollspel även är en metod att 

hantera konflikter. Möjlighet ges att observera och diskutera rollspelet som betraktare. 

Ännu en strategi att hantera konflikter med är handdockor belyser Erberth och 

Rasmusson (2008). Murphy, Naylor och Stonecipher (2004) anser även de att 

handdockan är ett utmärkt metodval vid hantering av konflikter. Ellmin (2008) anser att 

man kan förebygga konflikter genom att problematisera konflikter. Utas Carlsson och 

Rosenberg Kimblad (2011) anser att pedagoger kan använda sig av vägledande frågor 

som verktyg till barnen så att barnen själva får möjlighet till en reflektion över sitt 

handlande. Enligt Mathiasson Thorbert (2006) kan konflikter synliggöras när barnet 

ritar det de varit med om och genom detta ger vägledning till pedagogerna.  

Thornberg (2013) tar upp integrativa förhandlingar, kompromisser, anpassning, 

undandragande av distributiva vinna - förlora förhandlingar som 

konflikthanteringsstrategier. De integrativa förhandlingarna symboliserar båda parters 

möjlighet att nå sina mål. Kompromisser innebär en anpassning där ena parten i 

konflikten sätter sina behov åt sidan för att tillgodose motparten. Undandragande 

strategi betyder att man undviker varandra och konflikten, den distributiva vinna - 

förlora förhandlingen betyder att parterna i konflikten försöker övertala varandra att 

motparten ska ge upp sitt mål. Defensiva strategier innebär att konflikten kan döljas 

genom att en individ i gruppen blivit syndabock enligt Maltén (1998).  

Horowitz m.fl. (2006) belyser hur yngre barn använder sig av att skrika, slå, gråta, nypa 

etc. som strategier när de möter och hanterar konflikter. Även Tamm, Tôugu och 

Tulviste (2014) belyser att yngre barn har en tendens att använda sig av aggressiva 

strategier när de ska lösa konflikter. Singer, Van Hoogdalem, De Haan och Bekkema 

(2011) belyser även de att yngre barn upp till två års ålder använder sig av ensidiga 

strategier såsom våld och tvång. Maltén (1998) belyser att samverkansstrategi är en bra 

metod att använda vid hantering av konflikter då barnen ges möjlighet att samtala om de 

varit med om.  

Kolfjord (2007) belyser ytterligare en metod, kamratmedling, som ger stöd för barnen i 

situationer där barnen är oeniga. En kamratmedlare är opartisk och medverkar som en 

vägledande person som ska hjälpa individerna i konflikten att kommunicera med 

varandra och hitta en lösning som båda blir nöjda med. Kolfjord belyser kamratmedling 

som metod och att det är upp till 90 % av alla tillfällen med medling som ger ett resultat 

där båda parter i interaktionen blir nöjda. Medling enligt Lind (2001) är en process som 

är kraftfull och fokuserar på att alla inblandade parter ska få uttrycka sig och hitta en 

lösning som båda parterna är nöjda med. Det handlar inte om att få fram vem som har 

rätt och fel i medling utan målet är att hitta vinna - vinna lösningar. Konflikterna 

handlar ofta om motsättningar mellan två personer. De personer som interagerar med 

varandra i konflikten kallas för huvudaktörer och om det är någon som är utanför 

konflikten och iakttar den kallas de för biaktörer. Meningen med DRACON- 
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programmet är att aktivera biaktörerna och få dem att förstå att de genom medvetet 

ingripande kan hjälpa huvudaktörerna att trappa ner konflikten enligt Grunbaum och 

Lepp (2005). Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) behandlar också 

medlingsmetoden. De belyser att medlingssamtalen kan se olika ut beroende på vem 

som är medlare och vad parterna i konflikten har kommit överens om med medlaren, så 

kallad transformativ medling. Författarna belyser att konflikten kan ses som en kris i 

förmågan att kommunicera med varandra. Det är i kommunikationen med varandra som 

parterna behöver vägledning och i den här typen av medlingsmodell, där parterna varit 

med och satt reglerna över hur samtalet ska gå till, är man tydligt fokuserad på lösning.  

Vestal och Jones (2004) tar upp i sin studie att när pedagogerna har utbildning, 

konfliktfärdigheter, fredsutbildning och socioemotionella färdigheter visar det sig att 

barn lättare kommer fram till lösningar sinsemellan. Pedagogerna intervjuades före och 

efter att de genomgått utbildningen och författarna gjorde även en undersökning av vad 

barnen svarade med Preschool Interpersonal Problem Solving test (PIPS). Testet består 

av en bildberättelseteknik som mäter förmågan hos barn när de kommer till att lösa 

mellanmänskliga problem i vardagen.  

Singer et al. (2011) upptäckte tre olika typer av konfliktlösningar där pedagogerna gick 

in för att lösa konflikten, att dela på barnen med fysiskt våld, användning av verbala 

eller icke verbala uttryck samt positiv fysisk kontakt som till exempel kramar. Barn med 

svårigheter i det sociala samspelet bör enligt Sandberg (2009)få vägledning genom röst 

och kroppsspråk. Wahlström (2003) beskriver kompensatorisk pedagogik där flickor 

och pojkar bland annat tränas i varandras monopol på styrkor för att uppnå jämställdhet 

och därmed breddar sina respektive roller och färdigheter för att uppnå en jämnare 

maktbalans och lika värde. Då skapas jämställdhet. Det innebär en ökad självkänsla för 

både flickor och pojkar och olikheter kan ses positivt hos varandra och accepteras. 

Gemenskap och delaktighet och lika värde ökar enligt Wahlström (2003) och dessa tre 

är grundförutsättningarna för att förebygga konflikter och konfliktlösning skapas genom 

jämställdhetsarbete. 

Grunbaum och Lepp (2005) menar att om det är en något jämnare maktbalans mellan 

parterna i konflikten är det större chans att de själva kan lösa sina konflikter där den 

svagare riskerar att hamna i underläge. Genom att erbjuda barnen valmöjligheter så tar 

pedagogerna hänsyn och lyssnar till barnens behov, känslor och åsikter. Genom att se på 

konflikten som ett undervisningstillfälle så skonas barnen från skuldkänslor som 

vanligtvis påtvingas dem om konflikten möts med olika maktstrategier. Pedagoger 

använder ibland olika typer av maktstrategier bland annat bestraffning och fysik 

interaktion belyser Gloeckler och Cassell (2012). Ländin (2014) belyser och redogör 

olika härskartekniker och motstrategier samt bekräftelsetekniker. De olika 

härskarteknikerna skapades och kategoriserades först av Nissen (1945) och sedan 

vidareutvecklades av Ås (1976) och det är bland annat osynliggörandet, förlöjligande, 

undanhållande av information, dubbel bestraffning, påförande av skuld och skam, 

objektifiering och våld och hot av våld.
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Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) har i sin studie bland annat fokuserat på barns 

delaktighet och hur det kopplas ihop med etiskt ställningstagande hos vuxna. De belyser 

att med intervjuer, dokumentationer och videoinspelningar som metod kan barns 

interaktioner och tolkningar försöka förstås. Egidius (1999) tar upp begreppet Learning 

by doing, myntat av Dewey på slutet av 1800-talet där barnen utvecklas i sitt lärande 

genom att experimentera och undersöka. Detta kan även sägas vara en problemmetod 

som syftar till att involvera och aktivera barnens engagerande i aktiviteter där barnen får 

möjlighet att undersöka och sätta egna hypoteser samt uttrycka tankar på hur hur 

problemet kan lösas vilket i sin tur kan bli en hjälp när de ska hantera konflikter.  

Edwards (2008) tar upp att med barnlitteratur kan barnen stöttas i sina känslor och 

sociala utveckling. Litteratur kan användas för att arbeta tillsammans med barnen kring 

bland annat känslor, deras empatiförmåga samt konflikthantering. Barnen får lättare att 

reflektera över sina egna handlingar med hjälp av innehållet i böckerna. Även Edwards 

(2008) och Lindö (2005) anser att litteraturen är ett användbart verktyg när det kommer 

till att barnen ska skapa förståelse för starka känslor och hantering av konflikter. Säljö 

(2013) tar upp verktyget för mediering som Vygotskij tagit fram. Med mediering menas 

att barnen får tillgång till en förmedling av information och kunskap.  

4.4 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

I möten med människor som har olika viljor, åsikter och värderingar kan konflikter 

uppstå. Konflikter kan vara både positiva och negativa. Inom förskolan är det viktigt att 

kunna hantera konflikter och därmed är förskollärarens roll betydelsefull utifrån den 

utbildning och kunskap förskolläraren har. Det finns många konflikthanteringsmetoder 

att använda när en konflikt uppstår, den tidigare forskningen visar de 

konflikthanteringsmetoder som blivande förskollärare valt att lyfta i sina 

examensarbeten. Konflikthanteringsmetoderna är i tidigare forskningen indelad i tre 

kategorier kommunikation, vuxenpåverkan och strategier och utarbetade metoder för att 

göra det mer överskådligt. Denna kategorisering är sedan återkommande genom hela 

studien. 
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5 Metod  

I detta avsnitt beskrivs studiens utförande, urval, kategoriseringar av inhämtat material 

och studiens tillförlitlighet.  

 

5.1 Studiens utförande 

Syftet med detta examensarbete är att studera vilka konflikthanteringsmetoder som 

blivande förskollärare i Sverige väljer att beskriva i sina examensarbeten. Studien 

innefattar även vilka konflikthanteringsmetoder som förekommer mest/minst. Utifrån 

frågorna om vilka konflikthanteringsmetoder som nämns i examensarbetena samt vilka 

konflikthanteringsmetoder som förekommer mest respektive minst vill vi bredda 

kunskapen om de konflikthanteringsmetoder och strategier som finns. Förhoppningen är 

att kunna bidra till bättre konflikthantering i förskolan och på sikt i samhället. Studien 

visar vilka metoder studenterna valt att skriva om samt spridningen av dessa metoder.  

För att studera vilka konflikthanteringsmetoder som finns valde vi att studera tidigare 

examensarbeten som handlar om konflikter och konflikthantering. Utvalda 

examensarbeten för studien söktes fram via databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga 

arkivet). I denna databas på internet läggs färdiga examensarbeten ut publikt. För att få 

fram en större mängd material valde vi ut examensarbeten från hela landet som 

handlade om konflikter och konflikthantering. Utifrån studiens syfte användes sökorden 

konflikthantering i förskolan och konflikt i förskolan i DiVA. Sökningen på 

konflikthantering i förskolan och konflikt i förskolan gav en mängd träffar och ett urval 

blev aktuellt att göra. Sökningen begränsades till åren 2015 – 2017. Bryman (2011) 

skriver att det kan bli aktuellt med urval när man gör en studie vilket innebär att man 

väljer ut ett antal från en helhet för att det ska bli hanterbart om det finns mycket 

material inom området. Bryman belyser också att då man gör urval är det viktigt att 

tänka på att det bara är en del av helheten som ingår i undersökningen vilket kan 

påverka det resultat man kommit fram till. Sökningen resulterade i 59 arbeten från 17 

olika universitet och högskolor i Sverige. Av dessa blev 6 stycken arbeten bortfall 

eftersom de inte motsvarade syfte och frågeställning för denna studie. Stukát (2014) 

menar att i de allra flesta studier så förekommer bortfall och vad som är acceptabelt 

bortfall finns det ingen regel för utan det beror på studiens syfte och innehåll. 

Kvarvarande 53 examensarbeten är de arbeten vi använt oss av i denna studie där vi har 

studerat arbetenas avsnitt om tidigare forskning för att få en bredare kunskap om de 

blivande förskollärarnas val av fokus på olika konflikthanteringsmetoder. Vi tänkte först 

ha med examensarbetenas webbadresser som bilaga men av etiska hänsyn avstår vi från 

det. Författarna till de utvalda examensarbetena har vi därför valt att anonymisera då vi i 

studien anser att deras namn inte har någon betydelse i detta sammanhang. Vi har även 

valt att inte presentera utvalda universitet och högskolor som ingår i studien då detta 

inte är relevant i studien utifrån syfte och frågeställning och för att säkerställa 

anonymiteten. Några av de universitet och högskolor som ingår i studien har enbart ett 

examensarbete under åren 2015 - 2017 som gav träff på våra sökord och därför anser vi 

att identiteten skulle kunna avslöjas om vi redovisar namnen på universiteten/ 
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högskolorna i studien. Vetenskapsrådet (2017) anser att om det inte är relevant att ha 

med någons identitet så ska detta undvikas.  

 

Vi valde att anteckna de konflikthanteringsmetoder som de blivande förskollärarna 

fokuserat på under rubriken tidigare forskning i sina examensarbeten. Utifrån detta 

underlag gjordes en sökning och inläsning av både kända och mindre kända 

konflikthanteringsmetoder som gjorts av olika forskare och de finns kort beskrivna i 

denna studie under rubriken 3. Tidigare forskning. Avsnittet om den tidigare 

forskningen gjordes alltså utifrån det empiriska material som kom fram efter att vi läst 

examensarbetena. Alla konflikthanteringsmetoder som de blivande förskollärarna valde 

att ta upp i sin tidigare forskning tog vi med i vår tidigare forskning. När vi tagit fram de 

olika metoderna gjorde vi en kartläggning över dessa. Utifrån det empiriska underlaget 

söktes även relevant litteratur, artiklar, NE (Nationalencyklopedin) och förordningar 

inom konflikter och konflikthantering fram till avsnittet om den tidigare forskningen för 

att svara på studiens syfte och innehåll.  

För att göra resultaten överskådliga valde vi att kategorisera materialet i tre olika 

kategorier kommunikation, vuxenpåverkan och strategier och metoder med 

underkategorier. De tre överkategorierna valde vi att även använda oss av i den tidigare 

forskningen för denna studie för att göra den mer överskådlig. Resultatet av denna 

studie redovisas sedan med hjälp av tablåer och diagram som visar vilka metoder som 

kommit fram samt hur valet av konflikthanteringsmetoder fördelar sig procentuellt. 

Finns det metoder som valts oftare än andra och saknas vissa metoder? Förhoppningen 

är också att vårt resultat av studien ska visa på tendenser som kan locka andra till 

fortsatt forskning.  

 

 
 

5.2 Kategorisering av insamlat material 

Hartman (2004) beskriver hur en stor mängd data kan behandlas utifrån två steg, dels 

genom att hitta begrepp, dels genom att skapa kategorier som har ett gemensamt 

innehåll. Då vårt insamlade material resulterat i ett stort antal konflikthanteringsmetoder 

valde vi att dela in dem i olika kategorier och underkategorier för att göra det mer 

överskådligt för oss och för läsaren. Kategorierna är gjorda utifrån metoder som liknar 

varandra i genomförande och syfte. Vi har kartlagt detaljer och sökt det specifika som 

skiljer metoderna åt. Konflikthanteringsmetoderna är indelade i tre överkategorier med 

tillhörande underkategorier (se bilaga 1). Kategorierna är skapade utifrån den 

beskrivning som återfinns i avsnittet om Tidigare forskning och enligt följande:  

Kommunikation  

Kommunikation och samtal: metoder som handlar om hur människor kommunicerar 

med varandra för att kunna förstå och närma oss andra individer, bland annat genom 

olika sätt att samtala. Det kan vara tvåvägskommunikation mellan vuxen - vuxen, vuxen 
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- barn, barn - vuxen eller barn - barn. Envägskommunikation kan förekomma. Är 

samtalet öppet eller styrande?. 

Språk: metoder som handlar om hur språket används som metod, exempel på detta är 

stödtecken eller hur de yngre barnen uttrycker sig på andra vis, som till exempel med 

kroppen. Signaler kan ges med kroppen så som ögonblinkning, placering i rummet, 

genom olika ljud eller ordval.  

Sätta sig in i andras perspektiv: metoder som handlar om hur människor närmar sig 

motpartens perspektiv i konflikten. Ledaren introducerar känslor och övar barnen i att 

känna efter hur det känns och att träna sig i att bry sig om andras känslor. Det kan även 

genomföras konkret genom att få prova på. 

Vuxenpåverkan 

Vuxnas närvaro: metoder där vuxna är närvarande och aktiva i barnens 

konflikthantering. De vuxna väljer medvetet att finnas närvarande och är aktiva i 

barnens lek och därmed också i konflikthantering. 

Lyhördhet: metoder där barnen och de vuxna är lyhörda och lyssnar på varandra. Både 

vuxna och barn tillåts föra sin talan och aktivt lyssnade övas. Den vuxna handleder 

samtalet.  

Pedagogikpåverkan: metoder där vuxna styr hanteringen av konflikter och vägleder 

barnen. De vuxna har uttryckligen målet att de ska lösa konflikten och samtalet blir på 

deras villkor där de även leder barnen till ett resultat bestämt av den vuxne.  

Hälsa konflikten välkommen: metoder som ser positivt på konflikten. Den ses som 

utvecklande och ett tillfälle till lärande.  

Makt: metoder där de vuxna tar till maktstrategier för att hantera konflikter. 

Förekommer där vuxna saknar lyhördhet eller tappat tålamodet och dömer vinnare och 

förlorare helt utifrån sin egen bild och egna värderingar. 

Strategier och utarbetade metoder 

Strategi och metod. Det finns en tydlig skillnad på dessa liknade uttryck. Vi menar att 

när pedagoger råkar använda en metod eller plötsligt en annan eller två metoder i sin 

konflikthantering saknar de förmodligen en strategi för hur konflikthantering ska gå till. 

Strategin innefattar helheten från upptäckten av en konflikt eller en allmän önskan att 

göra något åt konflikter till hur hela processen tas hand om. När, var, hur, vem ska agera 

och vilken lösning önskas. Här blir pedagogerna värderingar synliga speciellt vad gäller 

slutresultatet. 

Utarbetade metoder: utarbetade och testade och namngivna konflikthanteringsmetoder 

som är konkreta och där det finns tydliga riktlinjer för arbete och hantering av 

konflikten. 
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Drama: metoder som använder olika typer av dramatiseringar och dramaövningar för 

att närma sig konflikthantering.   

Strategier: strategier för hur att möta svåra situationer som en konflikt, till exempel 

olika typer av tillträdesstrategier eller hur de yngre barnen möter konflikten utan det 

verbala språket och hur de då hittar strategier för att förmedla sig.   

Litteratur som redskap: metoder där böcker används som hjälpmedel för att närma sig 

en konflikt. Ger barnet en bredare förståelse för barnets egna handlingar i konflikten och 

lär barnet hur det kan tänka vid konflikter.  

Vi bestämde oss för att göra en kvalitativ analys med en kvantitativ presentation för att 

tydligare synliggöra studiens resultat. Utifrån undersökningsfrågan Vilken/vilka 

konflikthanteringsmetod(er) nämns i blivande förskollärarnas examensarbeten? har vi 

valt att presentera konflikthanteringsmetoderna i en tabell utifrån valda kategorier och 

underkategorier. Utifrån vår andra undersökningsfråga Vilken/vilka 

konflikthanteringsmetod(er) verkar nämnas minst respektive mest i de blivande 

förskollärarnas examensarbeten? valde vi att visa detta med cirkeldiagram.  

 

5.3 Studiens tillförlitlighet 

Stukát (2014) beskriver vikten av tillförlitlighet och giltighet för studien, att styrkor och 

svagheter belyses. Tillförlitlighet visar om studien är riktigt utförd. Giltighet syftar på 

om studien visar det som studien avser att visa. De konflikthanteringsmetoder som lyfts 

fram är de metoder som blivande förskollärarstudenter lyft fram under åren 2015 - 2017. 

Vi har kartlagt de metoder som lyfts fram och efter färdig indelning provat varje metod 

mot samtliga kategorier ännu en gång. Den möjliga felkällan som kan finnas i studien är 

om vi missat eller feltolkat något i vår läsning av de 53 examensarbetena. Däremot är 

behandlingen av det material vi fått fram giltigt och välarbetat. För att få fram alla 

kända och okända konflikthanteringsmetoder måste en större och mer omfattande studie 

utföras. Om en annan indelning av kategorier hade valts för studien skulle ett annat 

resultat ha kunnat framkomma och diagrammen hade sett annorlunda ut. Arbetet gör 

inget anspråk på exakthet, det syftar till att belysa ämnet och finna mer eller mindre 

tydliga tendenser till hur användandet av konflikthanteringsmetoder i de studerandes 

examensarbeten ser ut.



 

 0 

 

6 Resultat 

För att åskådliggöra det resultat som vi kommit fram till i studien har vi utifrån våra 

frågeställningar valt att visa framtagna metoder i tablåer, där vi visar hur vi 

kategoriserat i över - och underrubriker. Sedan har vi gjort cirkeldiagram för att visa 

vilka konflikthanteringsmetoder som framkommit mest respektive minst i våra utvalda 

examensarbeten. Avsnittet avslutas med en resultatanalys. Tabellerna nedan visar vilka 

konflikthanteringsmetoder som lyfts fram i de 53 examensarbetena samt hur vi valt att 

kategorisera dessa i underkategorier. Tidsperioden omfattar åren 2015 – 2017.  

 

6.1 Kategori 1: Kommunikation 

I denna kategori tar vi upp konflikthanteringsmetoder som handlar om interaktioner via 

olika kommunikationsmetoder som de blivande studenterna lyft fram i sina 

examensarbeten. Varje metod finns namngiven i egen ruta i tabellerna och är insorterad 

under respektive underkategori. Varje metod har en egen kontext, här redovisas endast 

dess rubrik. Underkategorier är: kommunikation och samtal, språk och sätta sig in i 

andras perspektiv. För ytterligare förklaring av varje underkategori se under avsnittet 

metod. 

Kommunikation 

Kommunikation och samtal Språk Sätta sig in i andras 

perspektiv 
Bilderboken som 

kommunikationsmetod 

Språket Att kunna förstå, tänka och känna, 

sätta sig in i andras perspektiv 
Diskutera (Se konsekvenser och 

hur man mår) 
Teckenspråk, TAKK  

Diskutera och reflektera Tecken  
Gruppsamtal   
Kommunikation   
Kommunikationsteknik   
Kompissamtal   
Problemlösande samtal   
Samtala   

Tvåvägskommunikation   
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I cirkeldiagrammet nedan visas samtliga metoder från samtliga arbeten som sorteras in i 

kategorin 1 Kommunikation. Arbetena är de examensarbeten som de blivande 

förskollärarna gjort under åren 2015-2017. Cirkeldiagrammet visar fördelningen av 

konflikthanteringsmetoder som de blivande förskollärarna valt att fokusera på. 

Underkategorin Kommunikation och samtal synliggjordes i 63 % av examensarbetena. 

22 % av examensarbetena tog upp konflikthanteringsmetoder i underkategorin Sätta sig 

in i andras perspektiv. 15 % av examensarbetena synliggjorde de 

konflikthanteringsstrategier som ingår i underkategorin Språk.  

 

 
Kommunikation 

 

6.2 Kategori 2: Vuxenpåverkan  
I denna kategori tar vi upp konflikthanteringsmetoder som blivande studenter lyft fram i 

sina examensarbeten som handlar om hur vuxna kan vara med och vägleda barnen 

genom konflikten. Varje metod finns namngiven i egen ruta i tabellerna och är 

insorterad under respektive underkategori. Varje metod har en egen kontext, här 

redovisas endast dess rubrik. Kategorin omfattar även hur vuxna kan ta över den med 

maktstrategier samt hur lyhörda både barn och vuxna är gentemot varandra. 

Underkategorierna är: Vuxnas närvaro, Lyhördhet, Pedagogik påverkan, Hälsa 

konflikten välkommen och Makt. För ytterligare förklaring av varje underkategori se 

under avsnittet metod. 



 

 2 

Vuxenpåverkan 

Vuxnas närvaro Lyhördhet Pedagogikpåverkan Hälsa 

konflikten 

välkommen 

Makt 

Närvarande pedagoger  Att ha en klar målsättning med 

sitt arbete 

Hälsa konflikterna 

välkomna 

Bemötandet 

Gemensam analys Aktivt lyssnande Medveten om sitt agerande Att avläsa de 

diskurser som är 

närvarande i 

förskolans miljö 

Maktutövning 

Vara bekräftande, vara 

utmanande och fysisk 

kontakt 

Lyssna på barnet 

utan att bedöma 

Kartläggning av konflikten Låta konflikten vila 

innan den hanteras 

Övervakning 

Låta barnen hantera 

konflikterna själva 

Lyssna aktivt Pedagoger ska vara förebilder 

för barnen 

Ta reda på 

gemensamma 

lösningar för att alla 

ska ha lika makt 

 

Lärare ställer frågor till 

barnen som stöd 

Ge barnet tid att 

reflektera 

Mindre grupper   

Lärare löser konflikten Stimulans och 

utrymme samtidigt 

som det finns ramar 

och trygghet 

Organisera barngruppen   

Lärare vägleder med 

fysisk kontakt eller 

föreslår kompromiss 

Att ge mycket 

stimulans och stöd 

som vuxen 

Arbeta efter gemensamma regler 

och förhållningssätt på förskolan 

  

Stödja och uppmuntra barn 

att vara mindre aggressiva 

 Barngruppens storlek   

Erbjuda barnet 

valmöjligheter, använda 

konflikten som ett 

undervisningstillfälle 

Lyssna    

Ställa öppna frågor Sätta ord på barnens 

känslor 

Att arbeta med barnens 

samarbetsförmåga och 

socioemotionella utveckling 

  

Stötta barnen i början av 

konflikten 

Ta reda på orsak 

utan att döma 

Arbeta målmedvetet genom att 

bygga en god samarbetskultur 

med barn 

  

Hantera konflikter på ett 

öppet och konstruktivt sätt 

Ge barnen mycket 

utrymme till att 

känna sina känslor 

Problemlösning för och med 

barn 

  

Vuxna löser konflikten 

tillsammans med barnen 

Erbjuda trygghet Hitta en struktur som passar för 

gruppen 

  

 Empati (arbeta med 

barnens känslor) 

   

Barnens perspektiv Vara lyhörd    

 Alla ska få sin röst 

hörd 

   

 Låta alla barn 

komma till tals 

   

Lyfta konflikten i 

barngruppen 

    

Samarbete i arbetslaget 
    

Uppmuntran av barnens 

engagemang gällande 

konflikthantering 
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I cirkeldiagrammet nedan visas samtliga metoder från samtliga arbeten som sorteras in i 

kategorin 2 Vuxenpåverkan. Arbetena är de examensarbeten som de blivande 

förskollärarna gjort under åren 2015-2017. Cirkeldiagrammet visar fördelningen av 

konflikthanteringsmetoder som de blivande förskollärarna valt att fokusera på. 

Underkategorin Vuxnas närvaro synliggjordes i 37 % av examensarbetena. 35 % av 

examensarbetena tog upp konflikthanteringsmetoder i underkategorin Lyhördhet. 17 % 

av examensarbetena synliggjorde de konflikthanteringsmetoder som underkategorin 

Pedagogik påverkan symboliserar. I underkategorin Makt var det 6 % av arbetena som 

synliggjorde de konflikthanteringsmetoder som den kategorin symboliserar. 5 % av 

examensarbetena innehöll konflikthanteringsmetoder som underkategorin Hälsa 

konflikten välkommen visar. För ytterligare förklaring av varje underkategori se under 

avsnittet metod. 

 

 
 Vuxenpåverkan 

 

6.3 Kategori 3: Strategier och metoder  

I denna kategori tar vi upp konflikthanteringsmetoder som handlar om utarbetade 

metoder som de blivande studenterna lyft fram i sina examensarbeten. Varje metod 

finns namngiven i egen ruta i tabellerna och är insorterad under respektive 

underkategori. Varje metod har en egen kontext, här redovisas endast dess rubrik. Med 

utarbetade metoder menas hur man kan använda olika dramaövningar som en metod att 

hantera konflikter samt hur man kan arbeta med litteraturen som redskap i 

konflikthantering. Något som också synliggörs i denna kategori är hur barn kan använda 

sig av olika typer av strategier när de möter en svår situation. Underkategorierna är: 

Utarbetade metoder, Drama, Strategier och Litteratur som redskap. För ytterligare 

förklaring av varje underkategori se under avsnittet metod.
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 Strategier och metoder 

Utarbetade metoder Drama Strategier Litteratur som 

redskap 
Cohens 

konflikthanteringspyramid 

Barn löser konflikter på ett 

konstruktivt sätt 

Defensiva strategier Preschool Interpersonal 

Solving test (PIPS) 

Projekt Charlie- 

konflikthanteringsstrategi 

Dramatisering Vinna- förlora metoden  

Medling Övningar Makt och tvångsstrategier Mediering (Medierade 

verktyg) Språkliga, 

materiella eller 

interkulturella hjälpmedel 

Kamratmedling Rollspel Rituella strategier Att använda böcker 

Konflikttriangeln Ge barnen frågor Samverkansstrategier Litteratur 

Skolmedling Dockteater Härskartekniker Läsning som ett verktyg att 

hantera barns konflikter 

Giraffspråket Låta barnen rita om det de 

varit med om 

Learning by doing  

Stoppljuset Problematisera konflikten Problemmetod  

Sexstegstrappa Handdockor Etniska ställningstaganden, 

videoinspelning, intervju, 

dokumentation 

 

MME- metoden  Uppfostringsmetoder  

MM- modellen  Integrativa förhandlingar  

Likvärdighetsmodellen  Reaktionsmönster i konflikt  

KASAM  Tillträdesstrategier  

KTH, Känsla, tanke, handling  Makttekniker- disciplin  

SET- träning (Stoppljuset)  Små barns strategier, till 

exempel gråta och skrika 

 

  Aggressiva strategier  

Nonviolent Communication 

(NVC) 

 Beteendemönster och 

strategier 

 

Vargspråket  Beteendemönster och 

strategier. Be om ursäkt, 

bjuda in till lek, att le är 

strategier som barn använder 

för att gottgöra varandra efter 

konflikt 

 

 

Trafikljusstrategier  Kompensatoriska 

pedagogiken 

 

  Samarbete med familjen  

  Ensidiga strategier, Tvåsidiga 

strategier 

 

  International Child 

Development Programme 

 

  Samarbetsmetoder  

  Förskolans 

likabehandlingsplan 
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I cirkeldiagrammet nedan visas samtliga metoder från samtliga arbeten som sorteras in i 

kategorin 3 Strategier och metoder. Arbetena är de examensarbeten som de blivande 

förskollärarna gjort under åren 2015-2017. Cirkeldiagrammet visar fördelningen av 

konflikthanteringsmetoder som de blivande förskollärarna valt att fokusera på. 

Underkategorin Utarbetade metoder synliggjorde i 49 % av examensarbetena, 29 % av 

examensarbetena synliggjorde de konflikthanteringsmetoder som Underkategorin: 

Strategier symboliserar. Underkategorin: Drama var det 15 % av examensarbetena som 

synliggjorde konflikthanteringsmetoder som den symboliserar och 7 % av 

examensarbetena innehöll konflikthanteringsmetoder som Underkategorin: Litteratur 

som redskap visade på. 

 
Strategier och metoder 

 

Utifrån denna analys och de kategorier som vi valt att dela in metoderna i kan vi se att 

under åren 2015- 2017 var det konflikthanteringsmetoder som handlade om 

kommunikation och samtal, vuxnas närvaro och utarbetade metoder som nämns mest i 

blivande förskollärares examensarbeten. 
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7 Diskussion 

Detta avsnitt börjar med en metoddiskussion där tillvägagångssättet för studien 

reflekteras och diskuteras. Därefter följer en resultatdiskussion där resultatet av studien 

diskuteras. Slutligen följer ett avsnitt där det ges förslag på fortsatt forskning inom 

ämnet.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts i studien uppstår konflikter av många olika orsaker inom förskolan 

och därför är det viktigt att man som förskollärare har kunskap att hantera detta 

Hakvoort (2015). Syftet med denna studie har varit att göra en kartläggning över olika 

konflikthanteringsmetoder för att man som förskollärare ska få en inblick i att det finns 

många olika metoder för att hantera olika slags konflikter. Förhoppningen är att studien 

ska inspirera andra till fortsatt fördjupning för att förskolan bättre ska kunna hantera 

konflikter och bidra till ett bättre samhälle. Fokus för denna studie har varit att studera 

blivande förskollärares examensarbeten för att undersöka vilka 

konflikthanteringsmetoder de valt att ta upp i sina arbeten under avsnittet tidigare 

forskning. Att använda examensarbeten som studieobjekt har varit intressant men också 

svårt. Det har varit en bra kunskapskälla och det som har varit intressant är att vi har 

kunnat hämta in en större mängd material från hela landet vilket gett en mer omfattande 

undersökning. Bryman (2016) belyser att det kan vara en fördel att få ett perspektiv över 

hela landet då man vill få ut så mycket som möjligt av någonting. Det som varit 

problematiskt är att det varit svårt att hitta litteratur och forskning som handlat om 

tidigare examensarbeten som studieobjekt.  

  

För att få en bred bild av konflikthanteringsmetoder valde vi att undersöka alla arbeten 

under dessa år med ett fåtal bortfall. Efter att ha tagit fram de arbeten som skulle ingå i 

studien upptäckte vi att syftet i examensarbetena skiljde sig mycket åt så utifrån vårt 

syfte för studien valde vi då att lyfta fram de konflikthanteringsmetoder som framkom i 

examensarbetenas tidigare forskning. Utifrån de 53 arbeten som vi valt att ha med i 

studien fick vi ut en stor mängd material, det var allt från att hantera konflikter via 

samtal till att använda sig av utarbetade strategier och metoder. Vi upplevde det till en 

början svårt att sätta gränser för vad som var en konflikthanteringsmetod och valde 

därför att ta med allt som vi tolkade författaren avsåg vara ett sätt att hantera en konflikt 

på. Denna del av vårt arbete tog mer tid än planerat då det var många arbeten att läsa 

och strukturera informationen från dem. För att sedan åskådliggöra vårt material valde 

vi en kvantitativ presentation av en kvalitativ analys där resultatet presenteras med 

cirkeldiagram. Bryman (2011) beskriver att cirkeldiagram är det vanligaste sättet för 

redovisning av en kvantitativ studie och att dessa presenteras i procentform. Utifrån 

våra frågeställningar har denna metod fungerat bra då vi ville få fram ett mätbart resultat 

för konflikthanteringsmetoder. Som Stukát (2014) skriver är det viktigt att belysa 

eventuella svagheter i studien. Vår studies tillförlitlighet går att ifrågasätta då ett annat 
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resultat skulle kunna uppnås med andra kategorier och andra årtal för urval av 

examensarbeten.  

 

Vi anser att de metoder vi använt oss av för denna studie gett oss svar på våra 

undersökningsfrågor, vi har fått förslag på en stor mängd konflikthanteringsmetoder 

som vi kan ta med oss i vår framtida yrkesroll som förskollärare samt fått en bild av de 

konflikthanteringsmetoder som lyfts fram mest respektive minst antal gånger under åren 

2015- 2017.  

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syfte med denna studie har varit att genom att studera blivande förskollärares 

examensarbeten ta reda på olika konflikthanteringsmetoder och hur frekvent dessa 

förekommer, detta för att visa att det finns många olika konflikthanteringsmetoder att 

använda sig av vid olika typer av konflikter. Vi ser det som intressant och meningsfullt 

att lära och ta reda på mer inom detta område. Vår förhoppning är att resultatet av vår 

studie ska inspirera andra till att vidareutveckla frågan om konflikthantering i förskolan 

för att påverka konflikter och hanteringen av dessa i samhället.  

Hakvoort (2015) menar att det är viktigt att kunskap om konflikthantering finns hos de 

som arbetar inom förskolan, denna kunskap och förståelse skapas genom utbildning. 

Förskolläraryrket och förskolans mål har över tid förändrats och i 

Högskoleförordningen (1993) står det att ett av förskollärarutbildningens mål ska vara 

att bidra med kunskap inom konflikthantering. Att studera examensarbeten har bidragit 

till många olika erfarenheter. Inriktningen varför man valt att skriva sitt examensarbete 

om konflikter skiljde sig mycket åt hos de blivande förskollärarstudenterna. Det var lätt 

att få ut en stor mängd material till studien med det var sedan svårt att se vad som var 

relevant att ha med i just denna studie. Svårigheten har varit att hitta information om 

examensarbeten som studieobjekt samt att det varit svårt att hitta tidigare forskning som 

varit relevant för ämnet. Tanken från början med denna studie var att studera strategier 

och utarbetade metoder vad gäller konflikthanteringsmetoder men efter att ha läst alla 

de utvalda examensarbetena upptäcktes att den indelningen inte gick att göra då det 

även omnämndes många andra metoder att hantera konflikter på. Valet gjordes då att ta 

med alla metoder och en stor mängd material framkom och kategoriserades för att 

kunna åskådliggöras i studien. Tre områden togs sedan fram för indelning av materialet. 

Dessa områden var Kommunikation, Vuxnas närvaro och Strategier och metoder.  

Kommunikation och samtal var den underkategori som framkom mest frekvent inom 

kategorin 1 Kommunikation. Utifrån detta så styrker det den erfarenhet som 

utbildningen ger om vikten av att kommunicera och samtala med barnen inom 

förskolans alla områden. Enligt Weirsøe och Ellneby (2004) är kommunikation ett 

viktigt verktyg för pedagoger för att reflektera över sitt eget agerande och andras 

reaktioner. Minst frekvent inom kategorin 1 Kommunikation var underkategorin språk. I 

denna underkategori ingår de metoder som bland annat handlar om teckenspråk och 

stödtecken. Kunskap inom detta område är viktig för de barn som har svårt att 
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kommunicera verbalt. Mounty, et al. (2013) beskriver stödtecken som ett alternativt sätt 

att kommunicera för de barn som har svårt att uttrycka sig via språket.  

I kategorin 2 Vuxenpåverkan var det underkategorin Vuxnas närvaro som gav många 

procent som metod vid konflikthantering. Även här så styrker detta vår erfarenhet och 

kunskap vi fått från utbildningen med vikten av att vara en närvarandra pedagog som ser 

och analyserar det som händer så väl för det enskilda barnet som i hela barngruppen. 

Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) belyser genom att vara en närvarande 

vuxen och sätta sig in i barnets situation så ger man barnet hjälp att hantera konflikten. 

Wahlström (1996) lyfter vikten av att vara en lyssnande vuxen inom konflikthantering 

och därigenom lyssna in allas upplevelser av konflikten. Den underkategori som 

framkom minst frekvent utifrån våra valda kategorier var underkategorin Hälsa 

konflikten välkommen. I denna underkategori finns metoder som bland annat handlar om 

att se positivt på konflikten. Att se positivt på konflikten är för oss ett nytt sätt som vi 

lärt oss under detta arbete. Vi upplever att det inom förskolan ofta ses negativt på 

konflikter, att det är någonting jobbigt och något som bör undvikas. Vi har nu fått 

kunskap om att en konflikt kan vara positiv och utvecklande både för barnet och för den 

vuxne. Utas Carlsson (2015) belyser att med rätt verktyg vid hanteringen av konflikter 

kan konflikten bli något positivt och utvecklande för barnet. Det blir dock 

personalkrävande och förutsätter kunskap, lyhördhet och tid.   

I sista kategorin 3 Strategier och metoder var det underkategorin Utarbetade metoder 

som var mest frekvent förekommande. Just denna kategori är den kategori vi känner att 

vi har haft minst kunskap om men utifrån detta examensarbete har vi nu fått en större 

kännedom om att det finns en stor mängd utarbetade metoder som man kan använda sig 

av vid hantering av konflikter. Friberg (2015) menar att kunskapen om de teorier och 

metoder som finns gällande konflikthantering skapar en trygghet i hur konflikter kan 

hanteras. Denna kunskap byggs hela tiden på under yrkets gång genom erfarenheter och 

inhämtade teorier. Den underkategori som framkom minst i kategorin 3 Strategier och 

metoder var underkategorin Litteratur som redskap. I denna underkategori ingår de 

metoder som handlar om att med hjälp av litteratur hantera konflikter. Utifrån detta kan 

litteraturvalet på förskolan ses på ett annat sätt. Att fånga upp en konflikt och sedan 

analysera konflikten genom att läsa en bok där barnet kan känna igen sig i situationen. 

Edwards (2008) belyser att barnlitteratur som handlar om konflikter kan vara till hjälp 

för barnets känslomässiga och sociala utveckling. Barnet tränar även sin empati och får 

kunskap om hur konflikter kan hanteras. Slentrianmässig bokläsning kan bero på 

tidsbrist och kan ge en annan effekt. Pedagoger behöver tid att läsa in sig.     

Vi anser att denna studie varit viktig för vårt kommande yrkesutövande då vi fått 

kunskap om konflikthanteringsmetoder som i sin tur gett oss ett intresse att lära mer om 

metoderna. Den viktigaste slutsatsen av studien är att det finns många olika 

konflikthanteringsmetoder att använda sig av i förskolan.  
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7.3 Vidare forskning  

För att få mer kunskap om vilka konflikthanteringsmetoder som finns måste en större 

och mer omfattande studie göras. Det behöver vara ett större årtalsspann och ännu fler 

examensarbeten. En intressant fortsatt studie skulle även kunna vara att göra en 

jämförelse mellan universitet och högskolor för att studera vilka 

konflikthanteringsmetoder de väljer att lyfta i sina examensarbeten och om dessa kan 

relateras till vad olika lärosäten valt att fokusera på. Finns det skillnader mellan kön på 

de studerande beträffande deras val? En annan intressant följdfråga blir vad som hindrar 

pedagoger från att uppfylla målen i läroplanen (Lpfö 98) och vilken effekt det skulle få 

på konflikter och konflikthantering i förskolan. På vilket sätt och i vilken utsträckning 

kan den effekten påverka andra delar i samhället? 

 

Fler förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara: Vilka metoder är bortvalda? Finns 

det en ekonomisk aspekt så som personaltäthet vad gäller valen? Finns skillnader över 

tid om denna studie också genomförs på examensarbeten för 20 år sedan? Kan 

skillnader ses i valet av förebyggande konflikthanteringsarbete respektive lösningar för 

redan pågående konflikter? Kanske den viktigaste följdfrågan är huruvida de omskrivna 

metoderna används i praktiken och på vilket sätt de genomförs. 
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Bilaga 1 

 

Kategori: Kommunikation 

Nedan ges en förklaring vilken underkategori som representerar vilken färg.  

 

Rosa: Metoder som innehåller vikten av att kunna sätta sig in i andras perspektiv  

Gul: Metoder som innehåller vikten av att kommunicera och samtala vid konflikter 

Turkos: Metoder som belyser att språket är en viktig faktor vid konflikthantering. 

 

År 2015 

1. Att kunna förstå, tänka och känna, sätta sig in i andras perspektiv 

2. Kommunikation 

3. Gruppsamtal 

4. Kommunikation 

5. Kompissamtal 

6. Kommunikation 

7. Samtala 

8. Sätta sig in i andras perspektiv 

9. Sätta sig in i andras perspektiv 

10. Språket 

11. Språket 

12. Kommunikation 

13. Tvåvägskommunikaiton 

14. Språket 

15. Bilderboken som kommunikationsmetod 

 

År 2016 

1. Språket 

2. Diskutera, (Se konsekvenser av hur man mår) 

3. Samtal 

4. Kompissamtal 

5. Samtala 

6. Kommunikation 

7. Språket 

8. Samtala 

9. Tecken 

10. Kommunikation 

11. Kommunikation 

12. Diskutera och reflektera 

13. Problemlösande samtal 

14. Kommunikation 
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15. Kommunikation 

16. Kommunikationsteknik 

 

År 2017 

1. Samtal 

2. Kommunikation 

3. Teckenspråk, TAKK 

4. Kompissamtal 

5. Kommunikation 

 

 

Kategori: Vuxnas påverkan 

Nedan ges en förklaring vilken underkategori som representerar vilken färg.  

 

Rosa: Metoder där vikten av pedagogikpåverkan ses som viktigt vid konflikthantering 

Gul: Metoder som belyser att det är viktigt med närvarande pedagoger 

Turkos: Konflikthanteringsmetoder där man ser positivt på konflikten 

Grön: Metoder där lyhördhet ses som viktigt vid hantering av konflikter 

Grå: Metoder som innehåller någon typ av makt 

 

År 2015 

1. Att avläsa de diskurser som är närvarande i förskolans miljö 

2. Sätta sin in i barns perspektiv 

3. Låta barnen hantera konflikter själva 

4. Att ha en klar målsättning med sitt arbete.  

5. Hälsa konflikten välkommen 

6. Närvarande pedagog 

7. Medveten om sitt agerande 

8. Kartläggning av konflikten hitta en struktur som passar för barngruppen  

9. Lyssna aktivt 

a. Lyssna på barnen utan att bedöma  

10. Ge barnen tid att reflektera  

11. Bemötandet 

12. Stimulans och handlingsutrymme samtidigt som det finns ramar och trygghet 

13. Att ge mycket stimulans och stöd som vuxen 

14. Låt konflikten vila innan den hanteras 

15. Gemensam analys 

16. Vara bekräftande, vara utmanande och fysisk kontakt 

17. Låta barnen lösa konflikterna själva  

18. Lärare ställer frågor till barnen som stöd 

19. Lärare löser konflikten 

20. Lärare vägleder med fysisk kontakt eller föreslår kompromiss 

21. Lyfta konflikten i barngruppen 

22. Hitta en struktur som passar för gruppen 
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År 2016 

1. Stödja och uppmuntra barn att vara mindre aggressiva 

2. Lyssna 

3. Pedagoger ska visa sin bästa sida (förebild) 

4. Sätta ord på barnens känslor  

5. Erbjud valmöjligheter använda konflikten som ett undervisningstillfälle 

6. Ställa öppna frågor 

7. Ta reda på oraskt utan att döma  

8. Närvarande pedagog 

9. Ge barnen mycket utrymme till att känna sina känslor 

10. Minde grupper 

11. Organisera barngruppen  

12. Arbeta efter gemensamma regler och förhållningssätt på förskolan  

13. Närvarande pedagog  

14. Erbjuda trygghet 

15. Empati (arbeta med barnet känslor) 

16. Närvarande pedagog 

17. Barngruppens storleken  

18. Sätta ord på barnens känslor 

19. Stötta barnen i början på en konflikten  

20. Vuxnas närvaro  

21. Lösnings inriktad pedagogik 

22. Lyssna 

23. Aktivt lyssnande 

24. Vara lyhörd 

25. Alla ska få sin röst hörd 

26. Hantera konflikter på ett öppet och konstruktivt sätt 

27. Vuxna löser konflikter tillsammans med barnen  

28. Maktutövning 

29. Övervakning 

30. Att lyssna 

31. Aktivt lyssnande 

32. Samarbete i arbetslaget 

33. Att arbeta med barnens samarbetsförmåga och socioemotionella utveckling 

34. Problemlösning för och med barn 

35. Uppmuntran av barnens engagemang gällande konflikthantering 

36. Ge barnen mycket utrymme till att känna sina känslor 

 

År 2017 

• Gemensam analys 

• Barnens perspektiv 

• Lyssna 
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• Låta alla barn komma till tals 

• Ta reda på gemensamma lösningar för att alla ska ha lika makt 

 

Kategori: Strategier/metoder 

Nedan ges en förklaring vilken underkategori som representerar vilken färg.  

 

Rosa: Strategier som kan vara till hjälp vid konflikthantering 

Gul: Olika utarbetade metoder att använda vid hantering av konflikter 

Turkos: Metoder där man använder litteratur som hjälp vid hantering av konflikter 

Grön: Metoder där drama används vid konflikthantering 

 

År 2015 

1. Konflikthanterings pyramiden  

2. Vinna- förlora metoden 

3. Projekt Charlie- konflikthanteringsstrategi 

4. Medling 

5. Kamratmedling 

6. Barn löser konflikter på konstruktivt sätt 

7. Dramatisering 

8. Övningar  

9. Rollspel 

10. Defensiva strategier 

11. Makt och tvångstrategier 

12. Rituella strategier 

13. Samverkansstrategier 

14. Konfliktpyramiden  

15. Medling 

16. Kamratmedling 

17. Medling  

18. Konfliktpyramiden  

19. Medling 

20. Konflikt triangeln  

21. Skolmedling 

22. Ge barnen frågor 

23. Preschool Interpersonal Problem Solving test (PIPS)- Bilderberättelseteknik 

24. Dockteater 

25. Medling 

26. Verbal och icke verbal strategi 

27. Härskartekniker:  

a. Osynliggörande 

b. Förlöjligande 

c. Undanhållande av information 

d. Dubbelbestraffning 

e. Påförande av skuld och skam 
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f. Objektifiering  

g. Våld och hot av våld 

28. Mediering (Medierande verktyg) Språkliga, materiella eller interkulturella 

hjälpmedel 

29. Learning by doing 

30. Problemmetod 

31. Etniska ställningstaganden- videoinspelning, intervju, dokumentation 

 

År 2016 

1. Konflikthanteringspyramid 

2. Giraffspråket 

3. Medling 

4. Rollspel 

5. Stoppljuset 

6. Sexstegstrappa 

7. Konflikthanteringspyramid 

8. Förskolans likabehandlingsplan 

9. Att använda böcker 

10. MME- metoden  

11. MM- modellen  

12. Likvärdighetsmodellen  

13. Medling  

14. KASAM 

15. International Child Development Programme  

16. Konfliktpyramid 

17. Samarbetsmetoder 

18. KTH, Känsla, tanke, handling 

19. SET-träning (Stoppljuset) 

20. Stoppstegsmetoden 

21. Låta barnen rita om det de varit med om 

22. Dramatisera 

23. Uppfostringsmetoder (sociala svårigheter svarar inte på vanliga metoden) 

24. Intergrativa förhandlingar: 

a. Kompromisser 

b. Anpassning 

c. Undandragande  

d. Distributiva vinna-förlora handlingar 

e. Aggressiva strategier 

25. Chens konfliktpyramid 

26. Reaktionsmönster i konflikt: 

a. Undvikande 

b. Anpassning 

c. Konkurrens/ kamp  

d. Kompromissa 

e. Samverkan 
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27. Tillträdesstrategier: 

a. Offering objekt 

b. Non- verbal entry 

c. Producing variant of ongoing behavior 

d. Reference to affilation 

e. Distruptive entry 

f. Request for access 

g. Encirlement 

h. Questioning participant 

i. Making claim on area or object 

j. Referens to adult authority 

k. Aid from non- participant 

l. Greeting 

m. Reference to individual characteristics 

n. Accepting invitation  

o. Suggest other activity 

28. Litteratur gynnar barns språkutveckling 

29. Läsning som ett verktyg till att hantera barnens konflikter 

30. Makttekniker disciplin 

31. Små barns strategier  

a. Gråta, Skrika, Slå, gripa, nypa, bita, dra och kasta 

32. Aggressiva strategier 

33. Medling 

34. Kamratmedling 

35. Nonviolent Communication (NVC)  

36. Giraffspråket 

37. Vargspråket 

38. Beteendemönster och strategier 

39. Be om ursäkt, bjuda in till lek, att le är strategier som barn använder för att 

gottgöra varandra efter konflikt 

40. Kompensatoriska pedagogiken 

41. Samarbete med familjen 

42.  Beteendemönster och strategier. Be om ursäkt, bjuda in till lek, att le är 

strategier som barn använder för att gottgöra varandra efter konflikt 

År 2017 

1. Trafikljusstrategier 

2. Konflikthanteringspyramid 

3. Problematisera konflikten 

4. Konfliktpyramiden 

5. KTH, Känsla, tanke, handling 

6. Dramaövningar 

7. Medling 

8. Chens konflikthanteringspyramid 

9. Medling 

10. Handdockor 
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11. Ensidiga strategier/tvåsidiga strategier 
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