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Sammanfattning 
Konflikter är någonting som uppkommer på förskolan dagligen. Det finns 

konflikthanteringsmetoder som förskollärare idag tar hjälp av. I studien så presenteras 

bland annat lågaffektivt bemötande som en metod för att arbeta med konflikter. Syftet 

med denna studie är att undersöka förskollärares sätt att möta problembeteende samt att 

undersöka hur förskollärare hanterar konflikter. 

 

En kvalitativ studie och intervjuer har utförts med totalt sex stycken förskollärare på två 

skilda förskolor. Studien visar på att konflikter är någonting som sker dagligen mellan 

barn men att det är miljön som är den avgörande faktorn för hur ett barn ska agera. Det 

kan handla om att ett barn måste gå från en aktivitet till en annan och där skapas en oro. 

Studien visar också att hur förskollärare agerar vid konflikter är också avgörande för hur 

ett barn ses utav de andra barnen. Utifrån denna studie så handlar problembeteende och 

konflikter på förskolan om både den fysiska och psykiska miljön. Förskollärare måste 

lära sig att hantera konflikter och utvärdera sitt eget arbete för att kunna ha rätt verktyg 

till hands nästa gång en konflikt uppkommer.  
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1.Inledning 
I förskolan möter förskollärare dagligen många barn med olika personligheter och behov. 

En del barn på förskolan visar utåtriktade beteenden som kan vara ett problem både för 

förskolläraren och för barnet själv. Türkoglu (2019) förklarar att när förskolan sätter upp 

regler tillsammans med barnen på förskolan så leder det ofta till att barnen och 

förskollärare påminner varandra. Det i sin tur medverkar till en positiv miljö som 

motverkar konflikter och därmed också aggressiva beteenden hos barn. I förskolan 

uppkommer inte endast konflikter mellan barn och barn utan också mellan barn och 

förskollärare. Denna studie kommer lägga fokus ligga på konflikter mellan barn och barn. 

 

Det är många förskollärare som dagligen möter barn med problembeteenden. Elvén 

Hejlskov och Edfelt (2017) menar att den lågaffektiva bemötande bidrar till att skapa en 

pedagogisk miljö som är präglad av positiva förväntningar för att kunna minska ett 

problemskapande beteende. Socialstyrelsen (2010) förklarar att de flesta 

problembeteenden definieras utifrån de normer och värderingar som samhället har. 

Socialstyrelsen (2010) förklarar vidare att barn med problembeteende handlar egentligen 

bara om barn som känner sig missnöjda, otrygga eller är ledsna. Einarsdottir (2008) 

förklarar att många barn med problembeteende och ADHD-diagnos i förskolan behöver 

en tydlig ram och regler som alltid följs samt att alla barn är med tillsammans och sätter 

dessa regler. Skolverket (2018) menar att när förskolläraren är aktivt närvarande så är det 

möjligt att stödja barnens kommunikation mellan varandra och därmed förebygga samt 

hantera konflikter. Ängsliga och tillbakadragna beteenden hos barn kan också uppfattas 

som problematiska av förskollärare men detta arbete kommer att avgränsas och fokus 

kommer vara problembeteenden som skapar irritation och konflikter i förskolan.  

 

Det känns viktigt att få möjlighet att göra denna studie då de lågaffektivt bemötandet 

diskuteras i samhället det senaste åren. Att få undersöka hur förskollärare sätter sig in i 

barnets perspektiv i arbetet på förskolan när det kommer till barn med problembeteende 

och konflikthantering. Elvén Hejlskov och Edfelt (2017) menar att ibland så definieras 

ett problemskapande beteende utifrån just beteendet men att det egentligen handlar om 

att det är förskollärare som anser att det är ett problem. Barn har olika sätt att vara på och 

en del barn behöver mer stöd i vardagen. Barn med problembeteende kan påverka sina 

kamratrelationer negativt men Türkoglu (2019) förklarar att i många fall så påverkas 

istället kamratrelationer positivt för att barnen får kunskap om varandra och lär känna 

varandra bättre. Skolverket (2018) skriver att förskolan idag ska erbjuda barn en trygg 

omsorg och har samtidigt en viktig roll för att grundlägga barnens självkänsla och att 

förskollärare ska göra det möjligt för alla barn. En viktig fråga är hur förskollärare 

hanterar konflikter på förskolan.   
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2. Bakgrund 
Alla barn i förskolan är viktiga men enligt Nilholm (2012) så finns det en grupp barn som 

kommer till förskolan dagligen som inte känner att miljön är tillräckligt utmanande. Det 

kan handla om barn som känner sig omotiverade eller att de helt enkelt inte trivs. I 

förskolan finns också de största möjligheterna att kunna förebygga barns svårigheter men 

även om barn kommer till förskolan med olika förutsättningar så måste de kunna 

garanteras samma möjligheter och chans inför framtiden. Det finns barn som utmanar 

vuxna och andra barn på olika sätt både på förskolan och i hemmet. Olsson och Olsson 

(2017) menar att det kan handla om barn som bland annat bidrar till irritation hos de andra 

personerna i omgivningen. Många barn saknar färdigheter som annars ska hjälpa dem att 

hitta ett konstruktivt beteende. Detta innebär i stora drag att många förskollärare och 

andra vuxna i barnets omgivning har en viktig roll i att vara vägledare för att barnet ska 

kunna lära sig att utveckla mer konstruktiva beteenden menar Olsson och Olsson (2017). 

 

Green (2011) menar att barn med problembeteende saknar viktiga tankemöjligheter men 

att det också kan handla om att barnet har sociala och känslomässiga svårigheter. Enligt 

Edling (1995) så handlar förskolans utbildning bland annat om att barn ska få möjlighet 

att utveckla social kompetens. Om samhället vill att barnen ska få lära sig att samverka i 

en grupp, kunna lyssna på varandra och kunna uttrycka sina egna tankar och känslor så 

är det helt avgörandet för barnen att få lära sig detta i förskolan. FoU-enheten (2012) 

förklarar att ett barn som utvecklar utmanande beteenden riskerar att utsättas för negativa 

effekter som följd för sitt beteende. Det kan handla om att möjligheten till ett liv med god 

livskvalité påverkas och det kan leda till att relationer längre fram i livet påverkas 

negativt. Enligt studier som Folkman och Svedin (2003) gjort så är det barn med just 

sociala brister som behöver ett bemötande av andra som stärker självbilden. Dolk (2013) 

använder sig utav begreppet bångstyrighet och ser det mer som ett karaktärsdrag, som 

någonting som alla barn i olika situationer hamnar i, vissa barn mer än andra barn. 

Begreppet bångstyrighet kan förklaras som att något uppstår i motstånd mot de normer 

som rekommenderas i en enskild situation.  

 

Olsson och Olsson (2017) förklarar att barn stör inte bara sin omgivning med sitt 

problembeteende utan också sig själva. Ett utmanande beteende hos barn kännetecknas 

ofta av att barnet lätt blir argt, att barnet reagerar på krav som vuxenvärlden ställer eller 

att barnet lätt hamnar i konflikter och slagsmål. Det finns också enligt Olsson och Olsson 

(2017) barn som istället har ett problembeteende som gör att det är svårt att koncentrera 

sig, barn som lätt blir rastlöst och är då också motoriskt oroliga. När det finns 

förväntningar som barn ska leva upp till så är det i sådana situationer som barnen kommer 

att reagera på ett adekvat sätt menar Green (2011). FoU-enheten (2012)  menar att andra 

faktorer som kan bidra till problembeteende hos barn är bland annat 

kommunikationssvårigheter och att barnet på grund av det har en begränsad förmåga i 

sociala möten med andra. Det kan också bero på sömnstörningar och psykisk ohälsa hos 

barnet. En annan faktor som kan vara bakomliggande problembeteendet hos barnet är 

barnets relationer i familjen och att det kan bidra till barnets beteende i förskolan menar 

Olsson och Olsson (2017). Svårigheter som ett barn med problembeteende ofta har enligt 
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Green (2011) är bland annat svårigheter att hantera övergångar. Det kan handla om att gå 

från en aktivitet till en annan. Det kan också handla om att kunna föreställa sig vad 

konsekvenserna blir för en handling samt att ta sig in i sociala sammanhang samt 

svårigheter att kunna vara medveten om hur det egna beteendet påverkar människor i 

dennes omgivning.  

 

Türkoglu (2019) menar att många gånger handlar ett aggressivt beteende i förskolan om 

när det kommer till att dela material men också när situationer där ett misslyckande av att 

uppnå något skett. För att förstå problembeteende menar Elvén Hejlskov och Edfelt 

(2017) att man måste titta på hur ett beteende som man vill ha på förskolan ska bli 

begripligt för barnen. Barn gör oftast det som för dem är mest begripligt i en situation och 

om man vill minska problem måste man också skapa förutsättningar för att barnen ska 

kunna leva upp till dessa förväntningar kring barns sätt att vara uppförandet. I förskolan 

menar Folkman och Svedin (2003) att man ofta säger att barn som bråkar bara vill bli 

sedda och att det är uppmärksamhet de vill ha men de menar också att innerst inne så vill 

vi alla bli sedda av våra förebilder med ett par goda ögon. Dolk (2013) förklarar att barn 

på förskolan ofta gör motstånd mot den utbildning som är planerad av förskollärarna men 

också mot förskollärarna själva.  Green (2011) anser att barn med problembeteende 

reagerar i situationer mer dysfunktionellt än vad andra barn gör samt att det händer 

betydligt oftare.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) förklarar bland annat att det är viktigt som 

förskollärare hur man bemöter barn i deras lärande. Det är av stor vikt som förskollärare 

ser barnens egna intressen och tar tillvara på detta i undervisningen på förskolan. Det är 

också viktigt att barn får ett positivt bemötande av sitt lärande för att kunna utveckla sin 

självkänsla och identitet. Kadesjö (2010) menar att ett problembeteende för barn hindrar 

både lärande och undervisning. Om ett barn inte kan koncentrera sig, lätt blir distraherad 

och rastlöst så stör barnet sig själv i inlärningssituationer på förskolan. Olsson och Olsson 

(2017) menar på att barn som blir lätt stressade i olika situationer leder till större 

koncentrationssvårigheter. Nilholm (2012) förklarar då att undervisningen i förskolan ska 

ske utifrån alla barns olikheter och att olikheterna ska ses som en tillgång i barns lärande.  

 

Yngre barn kan ibland slå och bita för att få tillgång till material som de för stunden vill 

ha. Det handlar om att deras hjärnor inte att helt utvecklade, de har oftast omogna 

regleringsfärdigheter och är i behov av vuxna för att kunna hantera sina känslor och 

beteende (Gloeckler och Cassell 2012).  

 

2.1 Styrdokument 
Skolverket (2018) har tydliga mål och riktlinjer när det kommer till barn som är i behov 

av särskilt stöd i förskolan. Det handlar om att förskolan i första hand ska uppmärksamma 

när barn av en eller flera olika anledningar behöver stöd eller mer ledning och stimulans 

samt att de barn som behöver mer stöd ska få den utformad utifrån sina egna behov och 

förutsättningar. Skollagen (2010:800) skriver att barn som av olika skäl behöver stöd i 

sin utveckling och utbildning ska få det stödet utifrån vad deras behov behöver och kräver. 
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Barnets vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta när en utformning av 

stödinsatserna görs.  

 

3. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattning om orsaker till 

problembeteende och konflikter i förskolan samt undersöka hur förskollärare hanterar 

konflikter som uppkommer i förskolan. De frågeställningar som studien kommer bygga 

på är:  

 

• Vilka uppfattningar har förskollärare om orsaken till problembeteendet i 

förskolan?  

• Vilka uppfattningar har förskollärare om orsaken till konflikter i förskolan?  

• Vilka metoder har förskollärare för att hantera konflikter?  

 

 

4. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt kommer en litteraturgenomgång att göras utifrån konflikthantering, 

kamratrelationer, genus, diagnostisering och lågaffektivt bemötande. Den databas som 

används till denna studie är ERIC (EBSCOhost) och några utvalda sökord som används 

är bland annat: Aggressive Behaviors, Problem Solving och Conflict Preschool.  

 

4.1 Konflikthantering  

Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus menar Lind (2001) och det ordet 

betyder sammanstötning. Konflikter som uppstår i förskolan handlar ofta om att man har 

olika intressen eller mål. Det är också vanligast att en situation missförstås eller feltolkas 

för att en konflikt ska förekomma. Wahlström (1996) menar att konflikter uppkommer 

genom missförstånd och att de flesta individer påverkas negativt av konflikter. Lind 

(2001) menar dock att en positiv faktor med konflikter är att de ger individer en möjlighet 

att göra något bättre och att det gör att vi får tillfälle att kunna byta riktning i livet. Det 

gör också att vi får ett större perspektiv på livet men att barn i alla tider har funnit olika 

sätt att provocera och trakassera varandra är ingenting nytt. Eresund och Wrangsjö (2008) 

förklarar att framför allt vårdnadshavare ofta hamnar i situationer där syskon inte slutar 

att slåss med varandra, att de inte låter bli att ta varandras saker samt att syskon ofta 

skvallrar på varandra. På samma sätt så kämpar barn i förskolan genom att tillföra olika 

strategier för att bygga upp status och få makt i barngruppen. Så länge det är barn på 

förskolan så kommer konflikter att finnas. Elvén Hejlskov och Edfelt (2017) förklarar att 

på förskolan kommer det alltid finnas barn som ibland förlorar sin kontroll och agerar utåt 

men också att det förekommer konflikter mellan barn och förskollärare på förskolan. 

Problembeteende är enligt Elvén Hejlskov och Edfelt (2017) en del av vardagen. 

Förskollärare behöver ett professionellt förhållningssätt som innebär att varje gång en 

situation uppstår och går över styr så ska man sätta sig ner och utvärdera vad som gick 

fel. Eresund och Wrangsjö (2008) förklarar att barn med problembeteende har ofta 

svårigheter i kontakten med kamrater på förskolan. En konflikt mellan två barn på 
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förskolan kan handla om turtagning i en lek, vem som bestämmer i leken och vilka roller 

som ska delas ut i leken, men en konflikt kan också handla om att man oavsiktligt råkat 

göra någon annan illa, man retas eller att man störde någon annans aktivitet på förskolan 

(Eresund och Wrangsjö 2008).  

 

Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) så avslutas ibland en konflikt på förskolan genom 

att ett barn börjar gråta eller att ett av de inblandade barnen går sin väg. Situationens 

förutsättningar ändras alltså och tar en ny vändning. Edling (1995) menar att vi alla har 

ett ansvar när en konflikt uppstår och så länge konflikten inte löses så kommer det alltid 

sitta ett barn och vara ledsen, oavsett om det syns utåt eller inte. Detta kan i sin tur leda 

till att barnets intresse och lust för att lära sig i förskolan försvinner. Lind (2001) betonar 

vikten av att i förskolan lära barn hur de ska bete sig i konfliktsituationer för att kunna 

bära med sig det i sitt vuxenliv. Hakvoort (2010) förklarar att barn i konflikt håller på att 

utvecklas och lära sig att samspela med andra människor. Att försöka ta bort barns 

konflikter skulle innebära att man tar bort deras möjlighet för att skapa sig erfarenheter 

och lära sig att hantera konflikter. Edling (1995) förklarar att genom att arbeta med barnen 

på förskolan med konflikthantering så tar barnen också större ansvar för sina handlingar. 

Derman (2017) förklarar att förskollärare kan använda sig utav positiva 

konfliktlösningsmetoder för att förhindra aggressiva beteende och en metod kan vara 

lågaffektivt bemötande som kommer att presenteras senare.  

 

Gloeckler och Cassell (2012) förklarar att förskollärare som är lyhörda och 

tillmötesgående kan bidra till att yngre barn lättare kan fokusera på att utforska miljön för 

att kunna delta i lärande möjligheter. Det kan vara till exempel vara sociala 

problemlösningar och genom att ha ett tryggt förhållningssätt så vet också de yngre 

barnen att de kan komma tillbaka till förskolläraren om utmaningar och konflikter 

uppstår.  

 

4.2 Kamratrelationer  

Ett barn med problembeteende i förskolan undviks ofta av kamrater. Enligt Green (2011) 

så är det ofta barn med problembeteende som stöts bort eller ignoreras på förskolan. Det 

handlar om att barn som ofta hamnar i konflikter blir retade eller helt enkelt blir utfrysta 

av de andra barnen. Detta kan då leda till att barn med problembeteende drar sig till andra 

barn som också är utstötta. Enligt Skolverket (2015) visar undersökningar att barn med 

svårigheter i förskolan inte heller har lika många kamrater som andra barn. Barn med 

problembeteende väljs sällan av sina kamrater i lekar och får därmed också en mindre 

chans att utveckla sin sociala kompetens samt att dessa barn inte får uppleva en 

samhörighet med kamrater. Nilholm (2012) menar att förskola ska vara en mötesplats för 

alla olika grupper i samhället och att det i sin tur kommer att leda till en ökad förståelse 

av andra individers livserfarenheter. Green (2011) menar att om alla barn i förskolan 

förstod och kunna se varandra styrkor och svagheter samt att kunna arbeta med att hjälpa 

varandra att hantera svårigheterna så skulle förskolan bli en utbildning som inkluderar 

alla barn.  
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Dolk (2013) tolkar begreppet delaktighet på förskolan som att få vara en del av 

gemenskapen. Barnens olikheter ska ses som en tillgång i förskolan hävdar Nilholm 

(2012). Att som barn få möjlighet att vara delaktig i förskolans olika lekgrupper och de 

planerade aktiviteter tillsammans med kamrater leder till att barn skapar en egen 

kamratkultur menar Tellgren (2007). Kamratrelationer för barn med aggressiva beteenden 

menar Türkoglu (2019) inte påverkas eftersom andra barn oftast inte påverkas utav 

beteendet. Det kan förklaras som att barnen lär känna varandra bättre och därmed 

påverkas kamratrelationen positivt.  

 

4.3 Diagnostisering  

Enligt Green (2011) så händer det att vuxna söker efter en diagnos på barn eftersom 

många tror att det är lösningen på problemet. Det handlar om att diagnosen kommer att 

tala om för dem hur de ska agera i olika situationer när en diagnos egentligen varken talar 

om hur barn med problembeteende agerar eller hur förskollärare ska få hjälp att gå vidare 

i sitt arbete. Green (2011) menar för att arbeta med barn med problembeteende i förskolan 

måste rikta sig både till barnet men också till människorna i barnets omgivning. Att en 

diagnos bara sjukförklarar ett barn och speglar inte den verklighet som är. Ett barn ska 

inte heller behöva en diagnos för att kunna få tillgång till hjälp i sin undervisning på 

förskolan men många gånger kan en diagnos göra så att förskollärare tar barnets 

svårigheter på allvar. 

 

En av flera positiva sidor med att identifiera olika funktionsvariationer och diagnoser 

menar Nilholm (2012) är också att barnet lättare får det stöd som behövs i förskolan. 

Einarsdottir (2008) förklarar också att många förskollärare kan känna sig positiva till att 

barn får en diagnos för att kunna få det stöd som barnet behöver under sin tid på förskolan. 

Medicinering menar dock Einarsdottir (2008) kan göra så att förskollärare upplever att 

barnen ibland blir deprimerade och inte finner lust att vara lekfull med sina kamrater. 

Nilholm (2012) talar om att det är viktigt att kunna hitta och se att barns olika sätt att vara 

på då det är det betydelsefullt. Det handlar om att kunna se barns olika behov på ett sätt 

som inte hävdar att någon är annorlunda. Einarsdottir (2008) förklarar att en del 

förskollärare uppfattar att barn som bär med sig svåra erfarenheter är mer benägna att få 

diagnosen ADHD. Det kan handla om allt från att vårdnadshavare skiljer sig eller att 

trauman har förts med genom krig. Diagnos innebär enligt Nilhom (2012) en 

stigmatisering och förklarar med andra ord att barnet är avvikande från de andra men att 

det finns många exempel i förskolan där diagnostisering också bidragit till att barn har 

fått en mer förbättrad skolgång i framtiden.  

 

4.4 Genus  

I förskolan är det sedan länge känt att både pojkar och flickor får utföra samma aktiviteter 

på förskolan samt att enligt Dolk (2013) så är mycket av det material som finns idag på 

förskolan också könsneutralt. Dolk (2013) använder begreppet ”stötdämpare” när det 

kommer till arbete med barn med problembeteende i förskolan. Det handlar om att tysta 

och lugna flickor används i förskolan för att tona ner de killar i förskolan som är bråkiga 

och högljudda. Det kan göras genom att till exempel vid måltidssituationer sätta en flicka 
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mellan två pojkar men det kan också många gånger vara en förskollärare som sätter sig 

emellan för att separera dem samt att många gånger är det vanligt att en av pojkarna får 

byta plats. Denna metod menar Dolk (2013) har länge kritiserats i arbetet på förskolan 

utifrån en genuspedagogik. Jonsdottir (2007) förklarar utifrån ett genuspedagogiskt 

perspektiv att flickor i förskolan ofta också förväntas vara snälla, tysta och 

omhändertagande samt att de förväntas vara verbala, sociala och ha ett ansvarstagande. 

Pojkar däremot förväntas att ta plats i olika fysiska aktiviteter som sker på förskolan och 

att det många gånger är pojkar som pratar mycket samt att de är språkligt utvecklade 

verbalt som innebär att de många gånger har ett större ordförråd än flickor enligt 

Jonsdottir (2007). Pojkar kan många gånger förväntas vara busiga och mer socialt 

omogna än flickorna på förskolan.  

 

Wahlström (1996) förklarar att redan i tidig ålder kan man se hur flickor och pojkar 

hanterar konflikter genom olika strategier. Flickor löser konflikter indirekt och privat. Det 

handlar om att flickorna som hamnar i konflikter gärna pratar om varandra med sin bästa 

kompis på förskolan och för flickor är en rak kommunikation till den man har en dispyt 

med inte alls vanlig. Pojkar menar Wahlström (1996) använder istället hotelser och 

slagsmål som en strategi för att hantera konflikter sinsemellan. Pojkar vänder sig många 

gånger direkt till den som de är i konflikt med och att det också ofta finns tendenser till 

våld eller hot om våld. Om dessa strategier att hantera konflikter inte förändras genom 

andra strategier så kan det leda till att barnen för med sig det upp i åldern. Wahlström 

(1996) menar att de kan bli problematiskt och att förskollärare måste se till att barnen, 

både flickor och pojkar får hjälp att hantera konflikter mer kreativt i förskolan. Den största 

delen av alla tillsägelser på förskolan är till pojkar menar Dolk (2013).  

 

4.5 Lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande är enligt Elvén Hejlskov och Edfelt (2017) ett förhållningssätt 

och en metod för att arbeta med barn i förskolan. I förskolan menar Elvén Hejlskov och 

Edfelt (2017) att det kan upplevas som att det är barnen som har problembeteende när det 

egentligen handlar om att det är förskolläraren som ser beteendet som ett problem. Många 

gånger ser barnet inte själv sitt beteende problematiskt på samma sätt som förskolläraren. 

För att kunna undersöka vad problemet är måste förskollärare enligt Elvén Hejlskov och 

Edfelt (2017) se på sig själva. I lågaffektivt bemötande är det avgörande för vilket 

beteende vi har som förskollärare samt vilka förväntningar som finns på barnen. Bühler, 

Karlsson och Österholm (2018) förklarar att en viktig del i det lågaffektiva bemötandet 

handlar i stora drag om hur personer i omgivningen förhåller sig till barn och unga som 

har ett stresspåslag. Det handlar om att hjärnan aktiveras på samma sätt som de personer 

vi umgås med. Det kan förklaras som att vi människor smittar varandra dagligen med 

olika affekter och vi fungerar som speglar i mötet med andra. Det kan vara allt ifrån glädje 

och ilska till rädsla. Det här innebär med andra ord att förskollärare behöver möta barn 

och unga som är på väg upp i stress med ett lugn förklarar Bühler, Karlsson och Österholm 

(2018). Affektsmitta menar Chipumbu Havelius (2017) handlar om att barnet smittas av 

den känsla som du som förskollärare har när det kommer till situationer i förskolan.  
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Chipumbu Havelius (2017) förklarar också att lågaffektivt bemötande är en metod att just 

hantera samt att förebygga konflikter och stress som kan uppkomma i förskolan. Metoden 

är inriktad till förskollärarens agerande och det handlar om att kunna skapa en fysisk och 

psykisk miljö för barnen som är präglad av positiva förväntningar. Det lågaffektiva 

bemötandet handlar också om att kunna ge barnet bättre förutsättningar för att kunna 

lyckas nästa gång och detta genom att som förskollärare kunna förstå varför barnet gör 

som den gör mer än att lägga fokus på själva problembeteendet som uppstått. Det finns 

enligt Chipumbu Havelius (2017) alltså stor chans att hjälpa barnet med ett 

problembeteende genom att aktivt själv arbeta med sitt eget bemötande och den 

omgivande miljön.  

 

I lågaffektivt bemötande finns det några riktlinjer som utgångspunkt för metoden och 

förhållningssättet. Det handlar enligt Chipumbu Havelius (2017) om att undvika 

ögonkontakt med barn som är på väg upp i stress. Ögonkontakten med barnet som är 

längre än tre sekunder kan göra så att affektsmittan ökar och det kan göra så att 

konfliktnivån ökar. Det handlar också om att skapa avstånd till barnet vilket kan göra så 

att situationen lugnas ner. Den sista riktlinjen handlar om att som förskollärare vara lugn 

och avslappnad i sitt förhållningssätt för att affekten på barnet ska bli detsamma. Att sätta 

sig ner eller att luta sig mot en vägg menar Chipumbu Havelius (2017) kan vara ett sätt. 

Olsson och Olsson (2017) menar att det är mycket vanligt för barn att ha svårt att kunna 

reglera affekter. Ofta så reagerar de på samma affekt som de just har utsatts för. Orsaken 

är för att affekter lätt smittar av sig och att det då är ännu viktigare i situationer som består 

av stress där barnet reagerar med ilska att man verkligen tänker på att inte provoceras av 

detta utan att förhålla sig lugnt gentemot barnet. Skoglund (2019) förklarar att det i 

situationer i förskolan kan det vara nödvändigt att fysisk stoppa barnet som tillämpar 

fysiskt våld gentemot ett annat barn. Det är också i dessa situationer samtidigt viktigt att 

möta barnet på ett respektfullt sätt även om ord inte fungerar. Det förklaras också viktigt 

att kunna sätta sig i barnets synvinkel för att kunna förstå barnets egna känslor utifrån 

situationen.  

 

Green (2011) förklarar att om förskollärare försöker hjälpa ett barn med problembeteende 

i förskolans undervisning så måste man också reflektera över sin egen inställning till barn. 

Om man som förskollärare kan identifiera de färdigheter ett barn saknar så kommer man 

också kunna förstå varför ett barn agerar som denne gör. Detta leder till att man kan skapa 

lärande möjligheter för barnet. Olsson och Olsson (2017) förklarar att i förskolan är det 

av stor vikt som man använder sig utav lågaffektivt bemötande i lärande situationer. Det 

handlar om att skapa positivt beteendemönster i undervisningen och en regel kan vara att 

man som förskollärare bör ge fyra gånger så mycket positiv respons på barnens lärande 

än negativ. Om vi istället skulle uppmärksamma situationer där barnen gör någonting som 

de anses inte få göra så kan risken vara att man betonar ett negativt beteende istället för 

positiva beteenden.  
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4.6 Sammanfattning  
Litteraturgenomgången visar på att konflikter som uppstår i förskolan ofta handlar om att 

barn har olika intressen eller mål. Wahlström (1996) förklarar då att konflikter 

uppkommer ofta på förskolan genom missförstånd och att de flesta barn påverkas negativt 

av konflikter. Lind (2001) förklarar att en positiv faktor med att konflikter uppkommer är 

att de ger barn en möjlighet att göra någonting bättre nästa gång. Türkoglu (2019) menar 

att många gånger handlar ett aggressivt beteende i förskolan om när det kommer just till 

att dela material men också när situationer där ett misslyckande av att uppnå något skett. 

Ett barn med problembeteende i förskolan undviks ofta av kamrater på förskolan. Green 

(2011) förklarar att barn med problembeteende ofta stöts bort eller ignoreras på förskolan 

av andra kamrater. Det handlar om att barn som ofta hamnar i konflikter blir retade eller 

helt enkelt blir utfrysta av de andra barnen. 

 

I förskolan menar Elvén Hejlskov och Edfelt (2017) att det ofta kan upplevas som att det 

är barnen som har problembeteende när det egentligen handlar om att det är förskolläraren 

som upplever barnets beteende som ett problem. Många gånger ser barnet inte själv sitt 

beteende som problematiskt på samma sätt som förskolläraren. Chipumbu Havelius 

(2017) förklarar att lågaffektivt bemötande är en metod att just hantera samt att förebygga 

konflikter och stress som kan uppkomma i förskolan. Metoden är inriktad till 

förskollärarens agerande och det handlar om att kunna skapa en fysisk och psykisk miljö 

för barnen i förskolan som är präglad av positiva förväntningar.  

 

5. Teoretiskt perspektiv  
5.1 Det sociokulturella perspektivet  

Enligt Nilholm (2016) handlar i stora drag det sociokulturella perspektivet som har sin 

grund i Vygotskys teoretiska utgångspunkt om att skapa sociala sammanhang och för att 

vi ska kunna förstå en människas utveckling så måste vi också studera de sociala och 

kulturella förändringarna som sker. Det handlar om att barnet som individ utvecklas 

genom bland annat biologiska förändringar i samspelet med andra individer. Nilholm 

(2016) förklarar också att språk och kommunikation kan vara helt avgörande för ett barns 

utveckling. Det sociokulturella perspektivet kan också tolkas som att för att kunna 

utvecklas eller socialiseras så handlar det om att få kunskap om hur man använder 

tänkandet och problemlösning i olika situationer där också språket är avgörande.  

 

Strandberg (2006) tar upp några begrepp som finns utifrån det sociokulturella 

perspektivet när det kommer till lärande. De är sociala, mediering, situerade och kreativa. 

Det sociala handlar om det som Nilholm (2016) tog upp om att barnet lär i samspel med 

andra vilket i sin tur leder till att barnet kan lära andra. Detta bidrar till att det barnet lärt 

sig tar denne med sig och lär andra barn. Det andra begreppet som Strandberg (2006) 

benämner är mediering och det handlar om att vi använder oss av verktyg och tecken för 

att arbeta med problemlösningar. Det kan tolkas som att vi inte möter världen direkt utan 

vi möter världen med hjälp av olika verktyg. Det kan i förskolan handla om att man har 

en karta när man går ut i skogen för att orientera sig. Det handlar om vad vi lär oss i en 

viss miljö är också avgörande för hur vi lär oss. Att lära sig att läsa och skriva i en miljö 
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med mycket bokstäver och stor tillgång till böcker skulle göra att barnen lär sig snabbare 

än i en miljö som inte har det. Begreppet situerade betyder enligt Strandberg (2006) att 

lärande sker när kunskapen kan sättas i en situation där den passar in. Det kan handla om 

att det är lättare att få kunskap om bilar på en bilverkstad än om det varit på ett café. Det 

sista begreppet som presenteras är kreativitet. Detta förklarar Strandberg (2006) som att 

aktiviteter för lärande och utveckling handlar inte bara om att lära av andra, verktyg och 

sammanhang. Det handlar också om att omforma relationer, verktyg och situationer. Barn 

prövar och gör om sånt som de ännu inte har kunskap om. Det är också när barn påverkar 

sina lärandesituationer som de får möjlighet att utvecklas ännu mer. 

 

6. Metod  
Under detta avsnitt kommer metoden att presenteras utifrån val av metod, urval, 

genomförande och bearbetning där etiska överväganden vävts in.  

 

6.1 Val av metod  

Metoden som valdes till denna studie är kvalitativa intervjuer med hjälp av ljudinspelning 

som verktyg samt anteckningar med hjälp av papper och penna. Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun har bland annat som mål att ta del 

av en varierad beskrivning av en mängd olika kvalitativa aspekter utifrån respondentens 

livsvärld. Bryman (2018) presenterad en strukturerad intervju där intervjuaren ställer en 

rad frågor till en respondent utifrån ett redan fastställt intervjuschema. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) så kan det benämnas som en hög grad av standardisering och en låg grad 

av strukturering vilket innebär en intervju med öppna frågor. Öppna frågor har både 

fördelar och nackdelar och enligt Bryman (2018) så är några av fördelarna med öppna 

frågor i en intervju att intervjupersonen kan svara med egna ord, det lämnar mycket 

utrymme för oförutsedda svar och reaktioner hos den som intervjuar. Öppna frågor som 

är mer strukturerade i en intervju kan också vara lämplig för att respondentens tankar ska 

kunna gå i en viss riktning. Det kan leda till att respondenten gör en egen tolkning av 

frågan. En nackdel med öppna frågor som är mer strukturerade kan dock vara att intervjun 

tar längre tid än planerat då intervjupersonen pratar längre än vad som kanske skett med 

slutna frågor.  

 

Bjørndal (2005) förklarar att syftet med en kvalitativ studie är att få en djupare förståelse 

för vad som ska studeras. Kvalitativ intervju valdes till denna studie för att målet med 

studien är också att uppnå djupare svar med ett antal respondenter. En kvantitativ studie 

i form av enkät till denna studie hade gett en större mängd svar men frågorna och svaren 

hade blivit mer ytliga. I denna studie valdes kvantitativ metod bort för att studien skulle 

då inte kunna bli lika mångsidig. En kvantitativ metod skulle innebära att det insamlade 

materialet varit i en större och därmed kan man också utgå ifrån att det är större pålitlighet. 

Bryman (2018) talar om att en kvantitativ metod kan leda till att respondenterna i studien 

inte får möjlighet att uttrycka sig fritt genom en kvantitativ studie.  
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Valen av verktyg för att genomföra intervjuerna i denna studie baserades på att 

ljudinspelning gör så att jag som intervjuare endast behöver anteckna om 

intervjupersonen uttrycker något med sitt kroppsspråk som är väsentligt. Fokus kan 

därmed ligga på intervjun och intervjupersonen utan att behöva anteckna vad 

intervjupersonen säger samt att analysen av det insamlade materialet kan lyssnas på flera 

gånger. Vetenskapsrådet (2017) förklarar att när forskning med ett viktigt syfte, så måste 

vi samtidigt skydda deltagarna som deltar i forskningen och att det är en viktigt etisk 

aspekt att ha med sig i sin forskning. Detta gjordes i denna studien genom att inte anteckna 

några personnamn under intervjuerna.  

 

6.2 Urval  

Urval av deltagare i studien gjordes genom en första kontakt med förskolornas rektorer 

för godkännande. Respondenterna i denna studie är alla förskollärare som arbetat i 

förskolan allt ifrån 2,5 år till 37 år. Totalt deltog sex förskollärare på två olika förskolor i 

två olika kommuner. Valet av att välja två förskolor i olika kommuner grundades i att 

målet är att kunna få ett bredare perspektiv på ämnet genom intervju som metod. Dessa 

två förskolor valdes för tillgängligheten då båda ligger centralt i de två olika 

kommunerna. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) förklarar vikten att ta kontakt 

med deltagarna personligen och detta gjordes för att få deltagare att ställa upp på 

intervjuer. Alla tillfrågade ville delta i studien och valet blev utifrån att några 

respondenterna arbetar med yngre barn i åldern 1-2 år och några arbetar med äldre barn 

3-5 år.  

 

6.2.1 Deltagare i studien   
Här nedan följer en tabell på de respondenter som deltagit i studien.  

 

Namn  Ålder  Antal år som 

verksam i förskolan  

Barngruppens ålder  

Anna  64 år  37 år  3-5 år  

Beatrice  30 år 5 år  1-3 år  

Clara  29 år  5 år  1-3 år  

Denice  28 år  3 år  3-5 år  

Emma  55 år  34 år  3-5 år  

Felicia  50 år  20 år  3-5 år  

 

 

6.3 Genomförande  

Till att börja med så togs personlig kontakt med deltagarna till intervjuerna. Löfdahl et 

al. (2014) förklarar att i förskolan idag är det ofta ett högt tempo och att personlig kontakt 

gör att man som intervjuare kan bygga upp ett förtroende för studien och vilket syfte som 

intervjun är till för. Olsson och Sörensen (2011) menar att en intervju är en dialog mellan 

oftast två individer och för att deltagaren som blir intervjuad ska kunna lämna bra 

upplysningar så måste ett samarbetsvilligt klimat skapas mellan deltagaren och den som 

intervjuar. Löfdahl et al. (2014) menar att utifrån forskningsetiken så är information om 
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deltagande av en studie är en av de viktigaste principerna. Det handlar om att deltagarna 

får information om syftet med studien samt att det får när som helst avbryta sin 

medverkan. Informationsblankett delades ut personligen. (Se bilaga 1). De intervjuade 

personen fick också uppgifterna om att deltagandet i denna studie är helt anonym. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) så innebär det att alla deltagare är anonyma och inga personnamn 

eller namn på förskolor kommer att anges. 

 

Bryman (2018) förklarar också att en etisk princip är just informationskrav där deltagarna 

dessutom ska få tillgång till information om vilka olika moment som är inkluderade i 

studien. En till etisk princip är enligt Bryman (2018) samtyckeskravet vilket innebär att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sin egen medverkan i studien. Olsson och 

Sörensen (2011) förklarar för att kunna nå ett gott intervjuresultat så ska syfte och 

problemområde vara klarlagda från studiens början för deltagarna och detta var någonting 

som gjordes i och med att informationsbrevet delades ut. Intervjuerna tog ca 20-25 

minuter och spelades in med hjälp av ljudinspelning för att lättare kunna fokusera på 

intervjun. Intervjuerna genomfördes på respektive förskola i ett anpassat rum för att inte 

bli störda under intervju.  

 

 

6.4 Bearbetning  

Efter att intervjuerna genomfördes så påbörjades arbetet med bearbetning av materialet. 

Intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ut. Att transkribera ljudinspelning menar 

Olsson och Sörensen (2011) är när man skriver ner ordagrant exakt alla ord som sägs i 

intervjun men i denna studie skrevs endast svaren på intervjufrågorna ut. Löfdahl et al. 

(2014) tydliggör genom att skriva ut de intervjuer som blivit inspelade så är det ett sätt 

att lyssna noga och man kan genom detta höra sådant som inte hördes direkt vid intervjun.. 

När intervjuerna skrivits ut så analyserades materialet och teman kunde urskiljas utifrån 

frågorna. Utifrån orsaker till problembeteende byggdes teman som: miljöns betydelse, 

förskollärare skapar problem och barns brist på erfarenheter. Utifrån orsaker till att 

konflikter uppstår blev teman: olika viljor mellan barn och förskollärare samt olika viljor 

mellan barn och barn. Utifrån den sista frågeställningen om metoder för att hantera 

konflikter så hittades teman som: ta hjälp av varandra, låta båda parterna prata, låta barnen 

komma med en egen lösning och till sist lågaffektivt bemötande.  Löfdahl et al. (2014) 

förklarar då att tematiska analyser kan vara en metod för att kunna studera hur olika 

personer ser och förhåller sig till samma ämne fast på olika sätt.  

 

7. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer analysen och resultat att göras utifrån intervjuerna som gjorts 

i denna studie. Det teman som presenteras är orsaker till problembeteende, orsaker till att 

konflikter uppstår och metoder för konflikter.  
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7.1 Orsaker till problembeteende  
Utifrån intervjuerna så framkom i denna studie ett antal orsaker till att problembeteende 

uppstår i förskolan. Här nedan presenteras de utifrån miljöns betydelse, förskollärare 

skapar problem och barns brist på erfarenheter.  

 

7.1.1 Miljöns betydelse  
Problembeteende handlar om hur miljön är uppbyggd enligt samtliga förskollärare i 

denna studie. Det finns således inget problembeteende utan det handlar om att miljön 

skapar problem för ett barn. Två respondenter i studien pekar på att barngruppens storlek 

på förskolan kan vara en avgörande faktor i hur problembeteende förekommer samt hur 

vi som förskollärare bemöter beteendet. Det handlar om att stötta varje individ. Om man 

i förskolan har ett barn som är utåtagerande så måste barnet få stöd och det kan endast 

ske genom förskollärares närvaro. En respondent menar att det många gånger inte finns 

utrymme för barn som inte följer de normer och regler vi har på förskolan och att det 

krävs arbete med dessa barn för att kunna ge dem utrymme. Det kan handla om att ge 

barnen stöd i leken för att de själva ska kunna utveckla sitt sociala samspel med andra 

barn.  

 

Samtliga respondenter i denna studie menar att miljöns betydelse är avgörande för hur 

barnet agerar i olika situationer. Det kan handla om att en del barn inte känner sig 

tillräckligt utmanade av miljön och att den inte ger den stimulans en del barn behöver. 

Miljön fångar inte barnets intresse helt enkelt menar en respondent. Två respondenter 

förklarar att om det är många saker framme på avdelningen så kan detta skapa en oro hos 

barnet och då orkar denne oftast inte koncentrera sig. Det kan handla om dokumentation 

på väggar men det kan också handla om att det är många barn och många förskollärare. 

Rutiner är en viktig del i hur miljön utformas menar en respondent. En annan respondent 

förklarar då att det är viktigt för de barn som behöver det att kunna arbeta i mindre grupper 

och ibland kanske man som förskollärare kan arbeta själv med barnet för att denna ska 

kunna fokusera på undervisningen.  

 

Samtliga förskollärare i denna studie visar alla att de har stor förståelse för barn med 

problembeteende för att de hävdar att miljön är den avgörande faktorn. En respondent 

förklarar att denne fått utbildning via sin arbetsplats och känner sig därmed ännu mer 

påläst i ämnet och menar på att det många gånger är bra att känna igen ett beteende även 

om inte diagnoser ska sättas på barn i förskolan. En respondent förklarar att i en mindre 

barngrupp hade det inte varit på samma sätt och att man som förskollärare verkligen vill 

ge barnet rätt förutsättningar för att få möjlighet att kunna utveckla en lust att vilja lära 

sig. Det handlar i stora drag om att vi ska lyssna in och försöka förstå alla barns olika 

behov.  

Beatrice: ”Det finns inget problembeteende. Det är miljön som skapar problem 

för barnen. Det handlar om gruppstorleken och hur vi förskollärare arbetar med 

barnen.” 

 

Det kan tolkas som att förskollärarna i denna studie förstår att det är miljön, både den 

fysiska och psykiska, som är helt avgörande för hur ett barn ska agera på förskolan. 
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7.1.2 Förskollärare skapar problem 
Barngruppen kan påverkas av ett annat barns beteende hävdar en respondent som också 

förklarar att barn framför allt kan bli påverkade om det förekommer skrik. Det kan handla 

om att ett enskilt barn påverkar andra barn till detsamma. En respondent förklarar att om 

ett barn till exempel springer omkring så leder det många gånger till att andra barn gör 

lika. En orolig och osäker barngrupp speglar av sig av beteendet medan en trygg 

barngrupp kan många gånger ha en större acceptans menar en annan respondent. Det 

viktigaste handlar om hur vi förskollärare hanterar situationer och att inte peka ut ett 

enskilt barn. Alla kommer att göra fel och det behöver inte vara en stor grej förklarar en 

respondent. De flesta barn vill ha en god struktur på förskolan där reglerna som sätts 

också ska följas.  

 

Det är förskollärare som skapar problem för barnet och att det då handlar om 

vilka förväntningar vi har på barnet och vilken press vi utsätter barnet för. 

     (Anna)  

 

Det kan tolkas som att förskollärare skapar problem för barnen när de har höga 

förväntningar på dem i olika situationer på förskolan. När förskollärare sätter för höga 

förväntningar på ett enskilt barn kan det tolkas som att barnet inte utgår förskollärarens 

ramar och regler. Det i sin tur skulle kunna leda till att barnet agerar i affekt.  

 

7.1.3 Barns brist på erfarenheter  
På förskolan tror en respondent att ett enskilt barns kamratrelationer inte påverkas av 

dennes beteende och att det många gånger är lätt att hitta kamrater ändå. Det kan till och 

med vara så att det enskilda barnet många gånger väljs av andra. Det kan många gånger 

vara så att det barnet som syns och hörs också är mest populär bland de andra barnen. Det 

kan också vara precis tvärtom för det enskilda barnet som ofta får höra att denne gör fel. 

Då kan andra barn läsa av detta och inte vill bjuda in barnet till lek. Det kan handla om 

att det enskilda barnet inte kan läsa av de leksignaler som finns och heller inte har fått 

lära sig de lekkoder som finns på förskolan. Det kan många gånger också leda till att det 

enskilda barnet stör och förstör andras lekar menar en respondent.  

 

Det kan finnas situationer på förskolan där andra barn skyller på ett enskilt barn för att 

denne ofta får skäll förklarar en annan respondent. Har inte barnet lekreglerna så påverkar 

det barnets kamratrelationer. Det kan bli en ond cirkel och att det är viktigt hur vi som 

förskollärare bemöter barnet menar en respondent. 

 

Problembeteende hos barn i förskolan handlar om att barnet i situationer kan gå i 

affekt för att denne inte vet hur den ska hantera situationen eller vad den ska 

göra. 

     (Emma) 

 

Det kan tolkas som att barn på förskolan behöver stöd och rätt verktyg för att kunna 

veta hur det ska hantera och agera i olika situationer. Om barnet inte får rätt verktyg för 

att hantera olika situationer så kan det i sin tur leda till att barnet agerar i affekt.  
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7.2 Orsaker till att konflikter uppstår  
Utifrån intervjuerna så framkom i denna studie ett antal orsaker till att konflikter uppstår 

i förskolan. Här nedan presenteras de utifrån olika viljor mellan barn och förskollärare 

och olika viljor mellan barn och barn  

 

7.2.1 Olika viljor mellan barn och förskollärare  
Konflikter på förskolan kan uppstå mellan barn och förskollärare. Två respondenter 

förklarar att många gånger kan konflikter uppstå mellan barn och förskollärare i hallen 

när det kommer till påklädning. Då handlar det om att barnet inte vill gå ut fast 

förskollärarna har bestämt att alla ska gå ut till exempel. Andra gånger kan konflikterna 

på förskolan handla om att alla ska gå in för att äta lunch och att det då också uppstår en 

konflikt mellan barn och förskollärare för att barnet inte vill gå in. Konflikterna som 

uppstår mellan barn och förskollärare kan många gånger handla om regler och rutiner 

som ska följas på förskolan förklarar en respondent. 

 

Vi har olika viljor. Vi pedagoger säger vissa saker på grund av tidigare 

planering, egna tankar och måsten. 

     (Clara) 

 

Det kan tolkas som att konflikter mellan barn och förskollärare på förskolan många 

gånger handlar om de rutiner som finns och att barnen bara ska bara acceptera de regler 

och rutiner som finns. 
 

7.2.2 Olika viljor mellan barn och barn  
Konflikterna som uppstår på förskolan kan se ut på olika sätt men många gånger handlar 

det om materialet och dess tillgång. Det kan vara att två barn vill arbeta med samma 

material och att bristen på kommunikationen mellan barnen leder till att en konflikt 

uppstår. Konflikter på förskolan kan handla om att yngre barn inte har ett verbalt språk 

där de kan uttrycka sig men det kan också handla om att barn saknar kunskap i det svenska 

språket. Förskollärarna i denna studie tror att konflikter förekommer på förskolan för att 

alla har olika viljor. En respondent förklarar att konflikter ibland kan förekomma när ett 

barn inte får vara med några andra barn och då gör barnet allt för att förstöra deras lek 

eller river ner något som de andra barnen byggt. För de yngre barnen handlar det om att 

det är en del av deras utveckling och att i barns första år så är de väldigt egocentriska. För 

de äldre barnen på förskolan kan konflikter förekomma när ett barn inte förstår lekens 

regler och att det då uppstår en konflikt mellan de inblandade. En respondent förklarar att 

det många gånger handlar om att barn har maktpositioner i förskolan vilket också kan 

leda till att konflikter förekommer. 

 

Det handlar om att lära sig. Barnen står för sin sak och för vad dom tänker. Om 

någon annan tänker något annat så kan det bli en konflikt. 

     (Felicia)  
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Det kan tolkas som att barnen är på förskolan för att få erfarenheter och kunskaper. 

Konflikter skulle kunna vara ett tillfälle för lärande där barnen får utveckla sitt tänkande 

för andra och där samarbete ligger i fokus.  

 

7.3 Metoder för konflikter  
Utifrån intervjuerna så framkom i denna studie ett antal metoder för att hantera 

konflikter i förskolan. Det handlar om att ta hjälp av varandra, låta båda parterna prata, 

låta barnen komma med en egen lösning samt lågaffektivt bemötande.  

 

7.3.1 Ta hjälp av varandra  
En metod för att hantera konflikter på förskolan kan vara att ta hjälp av varandra i 

arbetslaget. En respondent förklarar att det ibland kan uppstå en situation som man känner 

att man inte kan hantera. Då kan man behöva ta ett steg tillbaka och låta en annan 

förskollärare ta över en stund för att sedan kunna återgå och lösa konflikten som uppstått. 

Det kan vara bra att ibland diskret ropa eller vinka efter hjälp av en annan förskollärare 

för att kunna lösa konflikten tillsammans med barnet. 

 

Ibland kan det låsa sig och då behöver man ta hjälp av varandra. Det kan handla 

om situationer i hallen där man känner att man behöver avlastning. 

     (Clara)  

 

Det kan tolkas som att på förskolan kan det förekomma situationer som förskollärarna 

inte känner att de kan hantera för stunden och kan då ta hjälp av varandra. Det kan också 

tolkas som att man stöttar varandra i ett arbetslag och att man försöker lösa konflikter 

med hjälp av varandra.  

 

7.3.2 Låta båda parterna prata  
En annan metod för att lösa konflikter på förskolan kan vara att låta båda parterna prata. 

Förskollärare i denna studie förklarar att det är viktigt att i konflikter mellan barn och 

barn, låta båda parterna få berätta sin version av händelsen. Att plocka bort material för 

yngre barn som är i en konflikt förklarar en respondent att det endast leder till att 

konflikten kommer att ligga kvar oavsett vad barnen aktiverar sig med. Då är det viktigt 

att man som förskollärare försöker hitta någon annan aktivitet som de kan göra 

tillsammans eller försöka lösa konflikten med materialet som var.  

 

Jag vill alltid att båda parterna att berätta sin version. Jag använder mig många 

gånger utav ritprat. Tar hjälp av bilder för att visa barnen. 

     (Denice) 

 

Det kan tolkas som att om båda parterna i en konflikt får berätta sin version så kan man 

lättare som förskollärare förstår den bakomliggande orsaken till att konflikten uppstod 

och därmed också lättare kunna hitta en lösning.  
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7.3.3 Barnen får komma med egen lösning  
En annan metod för att hantera konflikter på förskolan kan vara att barnen själva får 

komma med en lösning på konflikten. En respondent förklarar att många gånger får 

barnen försöka komma med en lösning på konflikten själva med stöd av förskolläraren. 

Vad gäller skillnader mellan hur pojkar och flickor löser konflikter på förskolan så anser 

inte någon av respondenterna att det är någon större skillnad. En respondent förklarar att 

pojkarna oftast tar till mer våld än flickorna. En annan respondent förklarar att pojkar 

oftast blir bemötta på ett hårdare sätt vilket kan leda till att de hanterar konflikter mer 

våldsamt. 

 

Barnen får ofta komma med en egen lösning på hur de ska lösa konflikten med 

stöd av mig som förskollärare. 

     (Felicia)  

 

Det kan tolkas som att om barnen på förskolan får tänka efter och försöka komma med 

en egen lösning på konflikten så leder de till att nästa gång en konflikt uppstår så har de 

fått kunskap och erfarenheter om hur man kan gå vidare.  

 

7.3.4 Lågaffektivt bemötande   
Lågaffektivt bemötande är en metod för att hantera konflikter. Lågaffektivt bemötande 

syftar då till att förebygga att konflikter uppkommer. I arbetet på förskolan förklarar en 

respondent att det lågaffektiva bemötandet många gånger är ett hjälpmedel för att kunna 

inträda i en situation där konflikter har uppstått. Lågaffektivt bemötande förklarar en 

respondent handlar om att bryta ett mönster för att lugna ner en situation innan den 

eskalerat. En annan respondent förklarar hur viktigt det är att förstå att lågaffektivt 

bemötande handlar om att man måste vara tydlig och bestämd när det gäller de regler som 

finns på förskolan. Det kan handla om att man har en tydlig röst utan att vara arg. Alla 

respondenter förklarar att om man har ett lågaffektivt bemötande så påverkar det barnen 

oftast positivt och att lågaffektivt bemötande som metod eller förhållningssätt endast har 

positiva effekter på undervisningen.  

 

Det finns en nackdel som några av respondenterna menar på och det är att lågaffektivt 

bemötande är lätt att tolka på olika sätt och kan leda till att annan personal på förskolan 

kan tolka det på ”fel” sätt, vilket kan leda till missförstånd. En respondent förklarar att 

det är viktigt att man som förskollärare har självinsikt i sitt arbete och kan vara kritisk till 

sig själv. Det kan handla om att jag, efter att en konflikt uppstått, ser på mitt arbete utifrån 

ett lågaffektivt bemötande och frågar mig själv om jag förhöll mig lågaffektivt eller inte.  

En annan respondent förklarar att en fördel att arbeta med lågaffektivt bemötande när det 

kommer till konflikthantering är att man som förskollärare lär sig att förutse när en 

konflikt är på väg att uppkomma. Det menar respondenter i sin tur kan leda till att många 

barn mår bättre av då konflikter är någonting som ingen mår bra av. En respondent 

förklarar dock att konflikter många gånger gör så att barnen tar med sig egna metoder för 

att lösa konflikterna och att de därmed också kan finnas sätt att se på konflikter som 

någonting positivt i ett vidare lärandesyfte.  
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Lågaffektivt bemötande för mig handlar om att förebygga att konflikter 

uppkommer. Fördelar är framförallt att kunna förutse konflikter samtidigt som 

jag tror att konflikter är någonting man lär sig av. Barn som ofta hamnar i 

konflikter är lättare att styra åt ett annat håll om jag märker att barnet är på väg 

upp i affekt. 

     (Anna)  

 

Det kan tolkas som att de lågaffektiva bemötande till stor grund handlar om att förebygga 

att konflikter ska förekomma. När man som förskollärare känner barnen och märker när 

ett barn är på väg upp i affekt så kan man också vägleda barnet i en annan riktning för att 

undvika att en konflikt ska uppstå.  

 

8. Diskussion och slutsats  
Det sociokulturella perspektivet valdes som teoretiskt perspektiv i denna studie för att det 

handlar om att språk och kommunikation mellan två individer kan vara helt avgörande 

för ett barns utveckling. Nilholm (2016) förklarar att det handlar om att som individ få 

kunskap om hur man använder sig utav kunskap och tänkande i olika i situationer och när 

det kommer till konflikter i förskolan så kan ett sociokulturellt perspektiv leda till att 

individer får kunskap och strategier om konflikter som de bär med sig för resten av livet.  

 

8.1 Metoddiskussion  
Att utföra intervjuer till denna studie var optimalt för att få en djup bild av konflikter och 

konflikterhantering i förskolan. Om fler intervjuer kunnat utföras så upplever jag att 

studien fått en mer vetenskaplig grund. Det kan också tänkas att observationer och 

intervjuer gjort studien mer trovärdig då Bryman (2018) menar att intervjuer många 

gånger kan medföra att respondenten kan känna ett stort behov av att ge en positiv bild 

av sig själv som förskollärare och sitt arbete. Om observationer först gjorts så hade 

frågorna i intervjun också blivit mer individuella för varje enskild respondent. Det kan 

dock tänkas att detta medför mer arbete då vårdnadshavare tillstånd hade behövts och 

studien hade begränsats till de barn som fått vara med.  

 

8.2 Problembeteende i förskolan   
Vad är då orsaken till problembeteende i förskolan? Enligt Olsson och Olsson (2017) så 

handlar problembeteende hos barn om att barnet blir argt, reagerar på krav som ställs i 

vuxenvärlden eller att barnet hamnar i affekt som i sin tur kan leda till konflikter. Det 

finns också problembeteende hos barn som har svårt att koncentrera sig eller lätt blir 

rastlösa. Björne et al. (2012) förklarar att det finns en rad andra faktorer som kan bidra 

till ett problembeteende hos barn och det kan bland annat vara 

kommunikationssvårigheter. Det i sin tur leder till att barnet många gånger är begränsad 

i sociala möten med andra barn och vuxna. Begreppet sociala är också nära kopplat till 

det sociokulturella perspektivet. Det kan tänkas att om barn inte får tillgång till sociala 

möten med andra barn och vuxna så kommer heller inte ett lärande kunna ske. I det 

sociokulturella perspektivet så sker lärandet mellan individer.  
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Green (2011) menar att ett problembeteende för barn handlar om att ha svårt att gå från 

en aktivitet till en annan. Respondenterna i denna studie förklarar alla att det är miljön 

som är helt avgörande för hur ett barn ska agera på förskolan. Problembeteende är endast 

något som vi vuxna ser hos barnet och många gånger upplever barnet inte sig själv ha ett 

problembeteende.  

 

Türkoglu (2019) förklarar att i förskolan så handlar ett aggressivt beteende många gånger 

om att barn ska dela material eller när ett misslyckande har uppstått. Det kan tänkas att 

det är av stor vikt som vi förskollärare inte ställer för höga krav på barnen men samtidigt 

så skriver Skolverket (2018) att förskolans utbildning ska utmana barnen för att kunna 

inspirera till att upptäcka nya kunskaper hos sig själv. Elvén Hejlskov och Edfelt (2017) 

förklarar då att barn många gånger oftast gör det som för dem är mest förståeligt i 

situationen. Det kan tolkas som att vi förskollärare måste skapa situationer för barn där 

det känner att de kan känna att de har lyckats med en uppgift. Strandberg (2006) förklarar 

att utifrån det sociokulturella perspektivet så handlar begreppet kvalitet om att barn ska 

pröva och göra sånt som de ännu inte har kunskap om. Det är också i lärandesituationer 

där barnen är med och påverkar som deras möjlighet till lärande utvecklas.  

 

Ett problembeteende hos barn kan handla om att ett barn har en diagnos. Green (2011) 

förklarar att det är vanligt att vuxna ofta söker efter en diagnos på barn eftersom många 

vuxna också tror att de kan vara lösningen på problemet. Många gånger kan leda till att 

man som förskollärare får rätt verktyg för att arbeta med det enskilda barnet.  Andra 

gånger ska inte barnet behöva en diagnos för att få den hjälp och verktyg som behövs för 

att barnet ska kunna ha rätt till sin undervisning på förskolan. Resultatet från denna studie 

visar på att ingen av förskollärarna nämnde diagnostisering när vi pratade om 

problembeteende i förskolan.  

 

8.3 Konflikter i förskolan  
Green (2011) förklarar att många gånger så är det barn med problembeteende som stöts 

bort av andra kamrater på förskolan och oftast undviks. Enligt förskollärarna i denna 

studie så handlar det om hur vi som förskollärare hanterar situationer när konflikter 

uppstår. Om förskollärare hanterar en situation etiskt och håller oss neutrala så pekar man 

heller inte ut något enskilt barn. Det kan handla om att skapa sammanhang på förskolan 

som leder till att mindre konflikter uppstår. Nilholm (2012) förklarar att förskolan är en 

plats där vi möter barn och vuxna från olika grupper i samhället och det i sin tur kan också 

leda till att vi får en större förståelse för andra. Türkoglu (2019) menar på att ett barn som 

ofta hamnar i konflikter bidrar till att barnen lär känna varandra bättre och det kan i sin 

tur leda till att kamratrelationen påverkas positivt. Begreppet situerade som används 

utifrån det sociokulturella perspektivet kan kopplas samman med detta. Det handlar om 

att lärande sker när kunskap kan sättas i en situation där den passar in. I förskolan uppstår 

konflikter och där är barnen för att få kunskap och lära sig om hur man hanterar dessa.  
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8.4 Metoder för konflikthantering   
Det sociokulturella perspektivet använder sig utav begreppet mediering och det handlar i 

förskolans sammanhang om att använda sig utav verktyg och tecken för att arbeta med 

problemlösningar. Det kan handla om att vad vi lär oss i en miljö är helt avgörande för 

hur vi lär oss. I förskolan finns en del olika metoder när det kommer till att hantera 

konflikter. Elvén Hejlskov och Edfelt (2017) förklarar bland annat att förskollärare 

behöver ha ett professionellt förhållningssätt som innefattar att varje gång en konflikt 

uppstått så bör man sätta sig ner och utvärdera vad som hände, varför det hände och hur 

man ska göra nästa gång en sådan situation händer. Edling (1995) menar att det är viktigt 

att man arbetar tillsammans med barnen med konflikterhantering för att det i sin tur leder 

till att barnen tar större ansvar för sina handlingar. Förskollärarna i denna studie talar om 

vikten av att lyssna på båda parterna och sätta sig in i barnens situation. Många gånger 

kan barnen tillsammans med en vuxen lösa konflikten och får därmed kunskap om hur 

konflikten kan lösas nästa gång. Det är viktigt att båda parterna i en konflikt är överens 

om att det känns bra. Hakvoort (2010) menar att barn som hamnar i konflikter håller på 

att utvecklas och lära sig att kunna samspela med andra barn och vuxna. Om man som 

vuxen då försöker att ta bort barns konflikter så skulle de i sin tur leda till att man tar bort 

deras möjlighet att utvecklas och skapa sig egna erfarenheter för hur man hanterar 

konflikter.  

 

8.5 Lågaffektivt bemötande som metod   
Enligt Chipumbu Havelius (2017) så är ett lågaffektivt bemötande en metod för att 

hantera och förebygga konflikter i förskolan. Metoden riktar sig till förskollärares 

agerande i situationer där stress kan förekomma. Det handlar i stora drag om att skapa en 

fysisk och psykisk miljö på förskolan som är genomsyrad av positiva förväntningar på 

barnen. Förskollärarna i denna studie visar på att ett lågaffektivt bemötande många gånger 

kan vara ett hjälpmedel för att bryta ett mönster i ett barns agerande, antingen så är barnet 

på väg upp i stress eller så har situationen redan hänt. Det kan då tänkas att om situationen 

redan hänt att man som förskollärare utvärderar sitt eget agerande i situationen. Hur hade 

jag kunnat göra annorlunda? Vad hade hänt om jag gjort på ett annat sätt? Chipumbu 

Havelius (2017) förklarar vidare att det finns stora chanser att hjälpa ett barn med 

problembeteende genom att aktivt arbeta utifrån sitt eget bemötande som förskollärare 

samt den omgivande miljön. 

 

8.6 Didaktiska implikationer  
De didaktiska implikationer som framkommit i studien är framför allt hur ett lågaffektivt 

bemötande i arbetet med barn medför ett lugn i hela barngruppen som är präglad av 

positiva förväntningar på barnen. Som förskollärare så är ett lågaffektivt bemötande en 

metod som förebygger konflikter och leder till att man kan bryta mönster och styra barn 

som är på väg upp i affekt.  

 

När en konflikt uppstått finns det flertal verktyg att ta hjälp av. Serieteckning och ”ritprat” 

är verktyg som framkommit i denna studie som ett hjälpmedel i arbete med 

konflikthantering bland annat. Utifrån studien så är också medling mellan de olika 



 

 

 

22 

parterna ett sätt att hantera konflikter. Att förskolläraren lyssnar in olika perspektiv på 

situationen för att kunna hitta en lösning tillsammans med barnen.  

 

8.7 Slutsats  
Utifrån denna studie så handlar problembeteende på förskolan om både den fysiska och 

psykiska miljön. Att motverka problembeteende handlar om att skapa en kamratkultur 

mellan barnen som gör att de känner och förstår varandra för att konflikter ska kunna 

undvikas samtidigt som konflikter många gånger är ett lärande tillfälle. Förskollärare 

måste ge barnen rätt verktyg för att kunna hantera konflikter för att vidare inte hamna i 

mönster då konflikter leder till slagsmål och våld. Lågaffektivt bemötande är ett arbetssätt 

som många förskollärare använder sig utav idag i förskolan men det viktigaste handlar 

om att man förstår vad det innebär och ett lågaffektivt bemötande kan många gånger 

misstolkas. I förskolan handlar det om att förskollärare bryter ett mönster för ett barn som 

är på väg att agera i affekt. Så länge det finns människor på förskolan så kommer det att 

finnas konflikter. Förskollärare måste lära sig att hantera konflikter och utvärdera sitt eget 

arbete för att kunna ha rätt verktyg till hands nästa gång en konflikt uppkommer. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Informationsblankett  

Information och samtyckesblankett till anställda.  
 

 

Jag heter Annika Gustafsson och studerar vid förskollärarprogrammet, Högskolan i 

Gävle. Under hösten 2019 skriver jag examensarbete i didaktik. 

 

 

Under perioden planerar jag för intervjuer på er förskola. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur förskollärare hanterar konflikter samt 

hur förskollärare arbetar och möter barn med problembeteende på förskolan. För att 

närma mig detta kommer jag att genomföra intervjuer.  

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DiVA. 

 

Medverkan i undersökningen om konflikthantering är helt frivillig och du kan när som 

helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande för mig som 

student, tillstånd att spela in samtalen och med papper och penna dokumentera 

intervjun. Jag står till förfogande för att svara på frågor under hela min tid på 

förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är min handledare (kontaktuppgifter 

nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Jag är tacksam för svar senast 4/10-2019 

 

Med vänlig hälsning 

Annika Gustafsson  

 
 

E-post:  

Tel: xxx-xxxxxxx 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle: Kerstin Bäckman  

Handledare: Annie Hammarberg  

E-post:  
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Samtycke  

 
Medverkan i undersökningen om konflikthantering är helt frivillig och du kan när som 

helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student, 

tillstånd att med ljudinspelning samt papper och penna dokumentera intervjun där du 

medverkar. Jag står till förfogande för att svara på frågor under hela min tid på 

förskolan. 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      
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Bilaga 2, Intervjumall  
 

Intervjufrågor – Examensarbete Didaktik 

 
 

1. Hur många år har du arbetat som förskollärare?  

 

2. Vad upplever du som problembeteenden i förskolan?  

 

3. Finns det situationer du känner att du inte hanterar?  

 

- Hur kan en sådan situation se ut?  

 

- Hur agerar du som förskollärare i en sådan situation?  

 

4. Kan miljöns betydelse vara avgörande för hur barnet agerar tror du? 

 

- På vilket sätt?  

 

5. Vilken förståelse har du för barn med problembeteende? 

 

- På vilket sätt påverkas barnet tror du?  

 

- Hur tror du att det påverkar resten barngruppen? 

 

- På vilket sätt påverkas barnets kamratrelationer tror du?  

 

6. Hur kan en konflikt se ut på förskolan?  

 

- Vad tror du är orsaken till att konflikter förekommer?  

 

- Vilka är inblandade i konflikter?  

 

7. Finns det någon skillnad mellan hur pojkar och flickor hanterar konflikter? 

Förklara.  

 

8. Hur agerar du som förskollärare när konflikter uppkommer? 

 

- På vilket sätt tror du barn påverkas av ett lågaffektivt bemötande när det 

kommer till konflikter och konflikthantering?  

 

- Vilka för-och nackdelar finns med lågaffektivt bemötande som metod?  

 


