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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att studera hur förskollärare förstår konflikter som uppstår i barns lek och 

hur förskollärarna skulle ha agerat i två autentiska konfliktfall. För att kunna besvara studiens 

syfte och dess frågeställningar användes enkät med fritextsvar som metod. Studien har en 

kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. De begrepp som används för att kunna analysera 

förskollärares förståelse och hantering av konflikter i barns lek är Thornbergs fyra konflikttyper 

sakkonflikter, värderingskonflikter, känslokonflikter och intressekonflikter samt 

konflikthanteringsstrategierna/metoderna medling, känsla-tanke-handling (KTH), Galtungs 

ABC-triangel och lågaffektiv bemötande. 

  

Resultatet visar att de flesta förskollärarna såg konflikter som positiva för barns utveckling, att 

konflikter är nödvändiga och behöver tränas på då konflikter är något som människor kommer 

uppleva flera gånger i sitt liv. Undersökningen visade även att förskollärarna använde olika 

hanteringsstrategier och metoder beroende på konfliktsituation. I fall 1 ”Två eller fler barn 

bråkar om samma leksak” kunde strategierna medling, lågaffektivt bemötande och KTH 

synliggöras. Även andra metoder som att avleda situationen och komma med färdiga lösningar. 

I fall 2 ”Ett barn som inte får vara med och leka” kunde Galtungs ABC-triangel och KTH 

synliggöras. Några respondenter skrev att det kan vara svårt att bestämma en och samma 

strategi då många konfliktsituationer kan vara komplexa. I fall 2 menade respondenterna att 

deras strategi beror på varför barnet ej får vara med och leka. Skulle situationen förekomma 

regelbundet skulle de ha arbetat med gruppdynamik och sammanhållning på ett mer 

övergripande plan. Om situationen däremot skulle förekomma vid enstaka tillfällen menar 

några respondenter att det kan vara värt att skydda den lek som redan pågår. 

 

Med hjälp av forskning som redan finns bidrar denna studie till en förståelse av vad konflikter 

kan innebära i barns lek och vad konflikter kan erbjuda barn i deras fortsatta lärande. Utan 

förståelse och kunskaper kan inte förskolläraren stötta barn i att utveckla olika förmågor i de 

konflikter som uppstår. 

 

Nyckelord: Förskollärare, Galtungs ABC-triangel, konflikt, konflikthantering, KTH känsla-

tanke-handling, lågaffektivt bemötande, medling, mellanmänskliga konflikter 
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1. Inledning 
 

Detta didaktiska examensarbete belyser konflikter som uppstår i barns lek. Min personliga 

utgångspunkt för studien grundar sig i erfarenhet från min verksamhetsförlagda utbildning. 

Genom min utbildning har jag uppmärksammat att konflikter mellan barn i förskolan 

förekommer dagligen och synnerligen i barns lek. Detta gör det intressant för mig att ta reda på 

vad forskningen säger om barns konflikter och vad som kan orsaka konflikter i barns lek.  

 

Enligt flera forskare handlar konflikt om ett samspel mellan åtminstone två parter, där den ena 

parten hindrar den andra från att tillfredsställa behov, idéer eller önskemål som upplevs som 

betydelsefulla (Hakvoort, 2019; Vedeler, 2009; Öhman, 2009). Det kan till exempel vara att ett 

barn inte får vara med och leka eller att flera barn vill ha samma leksak (Vedeler, 2009). 

Konflikter inom förskolans värld är inget nytt fenomen då konfliktsituationer kan uppstå i 

möten mellan människor oavsett ålder (Hakvoort, 2019).  

 

Under min förskollärarutbildning har jag uppmärksammat att många förskollärare känner en 

osäkerhet i sin hantering av konflikter. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) finns det inga 

faktiska riktlinjer för hur arbetet med konflikter ska ske då förskollärarprofessionen bygger på 

att de har så mycket kompetens att de kan analysera verksamheten och bedöma vilka typer av 

konflikter som förekommer. I förskolans läroplan står det att förskolan ska ge barn 

förutsättningar att utveckla ”förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera 

konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler” 

(Skolverket, 2018, s.9). Enligt den professionsbeskrivning som förskollärare har idag behöver 

de alltså ha ett vetenskapligt förhållningsätt, vilket innebär att de behöver ha flera perspektiv 

som är baserade på forskning för att kunna förstå olika fenomen (VBE programmet, 2017). 

Baserat på detta kan förskollärare då hitta strategier som passar de utmaningar som de behöver 

hantera. 

 

Trots att det förekommer flera undersökningar som behandlar barns konflikter i förskolan 

utifrån flera perspektiv och områden, som Skoglund (2019) och Doumen, Verschueren och 

Buyse (2009), har jag funnit få studier som fokuserar på hur olika förskollärare hanterar en och 

samma konflikt. Då konflikter kan relatera till flera områden i förskolans miljö väljer jag att 

lägga studiens fokus på konflikter som uppstår i barns lek.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap till förskollärares arbete med konflikter 

på förskolan genom att studera förskollärares förståelse och hantering av konflikter som uppstår 

i barns lek. 

 

 

1.2 Frågeställningar 
 

▪ Vilka vanliga konflikter brukar uppstå när barnen leker enligt förskollärarna och hur 

förklarar de dessa konflikter? 

 

▪ Med utgångspunkt i två autentiska fall av konflikter som har uppstått i barns lek, hur 

anser förskollärarna att de bör agera i relation till dessa? 

 

 

1.3 Disposition 
 

- Kapitel ett beskriver hur studien undersöker hur förskollärare förstår och hanterar 

konflikter som uppstår i barns lek.  

- Kapitel två behandlar studiens bakgrund. Bakgrundskapitlet består av fem delar: 

förskollärarens profession i relation till konflikter, olika teoretiska förståelser av 

konfliktbegreppet i förskolan, lekens betydelse i relation till konflikter, 

konflikthanteringsstrategier och metoder och slutligen empiriska resultat. 

- Kapitel tre behandlar studiens metod. Kapitlet består av fem delar: val av metod, urval 

av respondenter, genomförandet av enkäten, databearbetning och analysmetod, studiens 

tillförlitlighet och äkthet. 

- Kapitel fyra behandlar studiens resultat. De mönster som har framträtt i analysen har 

kategoriserats utifrån studiens syfte och frågeställning. Materialet har kategoriserats i 

två delar; förskollärares sätt att förstå och hantera konflikter i barns lek.  

- Slutligen kommer kapitel fem som består av två diskussionsdelar. Den första delen 

diskuterar metodval och genomförandet av metoden. Andra delen diskuterar studiens 

resultat, hur det kan förstås i relation till teori och empirisk forskning och vad det har 

bidragit med. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer olika infallsvinklar på konflikter i förskolan att belysas med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Avsnittet består av fem delar, nämligen en beskrivning av 

förskollärarens profession i relation till konflikter där både förskolläraruppdraget enligt 

styrdokument samt förskollärares didaktiska ansvar vid konflikter tas upp, en del om teoretiska 

förståelser av konfliktbegreppet, en om lekens betydelse i relation till konflikter, en del om 

förståelse av konflikthanteringsstrategier och metoder och slutligen empirisk forskning. 

 

Till grund för denna del finns litteratur och vetenskapliga artiklar vilka är framsökta genom 

databaserna Libris, ERIC och Discovery. Sökningar har gjorts utifrån sökord som preschool, 

kindergarten, early childhood, conflict, conflict resolution, konflikt, toddler, problems, issues, 

social problem, teach och strategies. För att avgränsa sökningarna fick vissa av sökorden väljas 

att de skulle stå med i artikelns abstract, titel eller i hela texten. Jag har använt olika söktekniker 

för att få bredare träffar, bland annat använt trunkering så fler valmöjligheter av samma ord kan 

få träff och lagt till ”or” mellan vissa ord då de har samma betydelse.  

 

 

2.1 Förskollärarens profession i relation till konflikter 
 

2.1.1 Förskolläraruppdraget enligt styrdokument 

Detta avsnitt beskriver en förståelse av förskolläraruppdraget enligt förskolans styrdokument. 

Avsnittet behövs för att förstå att förskollärare har en viktig roll i barns konflikter, samt att 

styrdokument sätter ramar för förskollärares arbete. 

Förskolan styrs av flera lagar och regler som kallas för styrdokument 

(https://www.skolverket.se). På nationell nivå finns skollagen och läroplanen för förskolan. 

Styrdokument sätter alltså ramar för förskollärares arbete (Skolverket, 2018). I styrdokument 

finns det inga faktiska riktlinjer för hur barns konflikter skall hanteras då förskollärarens roll 

bygger på att de har kompetens nog att kunna analysera och bedöma vilka typer av konflikter 

som förekommer och baserat på dessa hitta vägar som passar de utmaningar som de behöver 

hantera. Förskollärare behöver ha flera perspektiv som är baserade på forskning för att kunna 

förstå olika fenomen (VBE programmet, 2017). I skollagen anges att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (2010:800 1 kap. 5 §). Utifrån ett politiskt håll har 

alltså förskolan en viktig roll i att försöka ge barnen trygga alternativa strategier som de kan 

använda vid hantering av konflikter. 

I förskolans styrdokument är begreppet konflikt ofta skrivet inom ramen för värdegrunds- och 

likabehandlingsarbetet. I Skolverkets stödmaterial (2013) om förskolans värdegrund står det till 

exempel att en viktig del i demokratiarbetet i förskolan är att barn ska utveckla förståelse för 

att alla människor har lika värde och utveckla förmåga att möta konflikter. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018) beskrivs förskolepersonalen som förebilder vilket innebär att deras 
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förhållningssätt påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle. Enligt läroplanen ska förskolläraren även skapa möjligheter 

där barnen får ta egna initiativ, ansvar och lösa problemen som uppstår (Skolverket, 2018). 

 

2.1.2 Förskollärares didaktiska ansvar för att hantera konflikter 

 

Didaktisk kunskap behövs för att förskollärare ska kunna göra medvetna val och reflektera över 

undervisningen. Det finns olika didaktiska traditioner då didaktikens förutsättningar har 

förändrats och förändras fortfarande. Didaktik kan exempelvis handla om att enbart följa 

metoder eller inkludera frågor om vad och varför som kräver mer än att följa en metod (Öhman, 

2014). Öhman utgår från ett pragmatiskt perspektiv och beskriver att didaktiken gör det möjligt 

för förskollärare att inta ett kritiskt perspektiv till förskoleverksamheten. Den beprövade 

erfarenheten av didaktiken kan, till skillnad från sin personliga åsikt, ge förskollärare kunskap 

som grund till att kunna ta professionella uttalanden i verksamheten. Enligt Öhman kan 

begreppet didaktik definieras som undervisningens praktik och teori, där undervisningen stödjer 

sig på de didaktiska frågorna var, vad, hur och varför. Forskaren menar alltså att förskollärare 

ska alltid kunna svara på vad som står i undervisningens fokus, hur det förverkligas och varför 

det är viktigt (Öhman, 2009). 

 

Öhman (2009) lyfter vikten av att förskollärare behöver diskutera tillsammans med sitt 

arbetslag över begrepp som bemötande och konflikthantering, då diskussioner kan leda till en 

gemensam grund för verksamheten. Öhman menar att förskollärare behöver fundera kring 

vilket förhållningssätt som passar och utifrån det utveckla strategier som kan verka i 

hanteringen av konflikter. Det funkar inte alltid att följa endast en metod, utan förskolläraren 

behöver hitta resurser och kunskap för att kunna stötta och vägleda barn i de konflikter som 

uppstår. Öhman menar att förskolläraren både kan vara ett ”språkrör”, dvs. sätta ord på det 

barnen upplever och ”hjälpjag”, dvs. hjälpa barnen att tolka och förstå konflikten som har 

uppstått. Enligt Öhman är ett positivt lärandeklimat när förskolläraren visar både respekt för 

sina egna behov och förutsättningar men också för varje barn. Öhman menar att förskolläraren 

behöver ha en utvecklad självkännedom och vara medveten om sina egna känslor och reaktioner 

för att barnet ska få goda möjligheter att uppfatta sig själv och sitt värde. 

 

Det Öhman (2009) menar med klimatet i förskolan stämmer även med Åkerberg (2019). 

Åkerberg menar att förskolläraren kan skapa en trygghet och förutsättningar för ett bra 

lärandeklimat när den ansvarar över bland annat barnens konstellationer. Då konstellationer 

sker dagligen är det viktigt att medvetet forma förskolans klimat utifrån barnens individuella 

behov. Att inte bli vald av kamrater kan vara en källa till oro för många barn. Åkerberg menar 

att barn behöver förutsägbarheten att känna trygghet och inte behöva oroas i förväg. Ju mer 

förskolläraren kan och vet om de enskilda individernas förutsättningar desto bättre kommer 

barnens förutsättningar bli för att utveckla en god undervisning som både individen men också 

barngruppen behöver. Även Knutsdotter Olofsson (2003) pratar om att förskollärare ska 

ansvara över att barn känner en trygghet i förskolan. Barn ska känna en så stark trygghet att de 
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vågar gå in i lekens värld. Dock kan harmonin förstöras av olika typer av konflikter, som 

maktkamp eller ojämlikhet. För att kunna behålla en harmonisk lek menar författaren att barnen 

behöver sociala koder som att visa respekt, kompromissa och turas om. Är förskollärare 

deltagare i barns lek gäller samma regler för dem. Annars kan det leda till att de vuxna förstör 

leken. Knutsdotter Olofsson menar vidare att det ofta finns likgiltighet från de vuxnas sida kring 

barns lek, att de vuxna ofta avbryter leken med sina planeringar, rutiner och styrda aktiviteter. 

Är förskollärarna med på barnens villkor värdesätts det däremot av barnen. 

 

 

2.2 Olika teoretiska förståelser av konfliktbegreppet i förskolan  
 

Enligt Nationalencyklopedin kommer ordet konflikt från latinets confli´ctus och beskrivs som 

sammanstöta, kollidera, råka i strid eller kämpa. En konflikt kan förekomma på många olika 

nivåer inom ett samhälle och mellan olika samhällen, det kan vara alltifrån stater emellan till 

människor emellan. Konflikter kan lösas om individerna ändrar uppfattning om de alternativ 

som finns så att ett alternativ kan framstå som ett bättre (NE, 2019). 

 

Hakvoort (2019) menar att man kan tolka begreppet konflikt i flera olika former. En konflikt 

kan uppfattas som obehaglig och något som man vill avstå från, vilket då framkallar ordet 

konflikt som något negativt. Samtidigt kan konflikt även ses som något positivt och utvecklande 

för sin egen och andras utveckling, då det behövs diskussion och samtal mellan parter för att 

komma fram till ett gemensamt beslut. Hakvoort menar vidare att en konflikt är ett samspel 

mellan minst två parter där individerna möts med olika värderingar och erfarenheter. Hakvoort 

(2019) framhäver att det är viktigt att skilja på konflikter och andra fenomen såsom mobbning. 

Det kan finnas en maktobalans i konflikter men det finns ändå möjligheter för den som har 

minst makt att öka den. I mobbning finns det en våldaspekt i form av fysiskt eller psykiskt våld. 

Tillskillnad från mobbning är konflikten en naturlig del av livet. Dock kan olösta konflikter 

leda till mobbning (Hakvoort, 2012). 

 

Vad gäller olika dimensioner av konfliktbegreppet har Thornberg (2006) intressanta 

beskrivningar. Thornberg väljer att klassificera konflikter på två sätt; kognitiva konflikter och 

mellanmänskliga konflikter. Kognitiva konflikter innebär att konflikter sker inom en person och 

mellanmänskliga konflikter innebär konflikter som pågår mellan personer. I denna studie 

fokuserar vi på mellanmänskliga konflikter. Enligt Thornberg finns det fyra typer av 

mellanmänskliga konflikter och de klassificeras i grupperna: sakkonflikter, 

värderingskonflikter, känslokonflikter och intressekonflikter. Sakkonflikter förekommer när 

minst två individer har olika åsikter om värderingen av något, en leksak till exempel. 

Värderingskonflikter kan uppstå när individerna är oense på grund av att deras värderingar och 

uppfattningar står i strid men varandra. Känslokonflikter handlar om att individerna har svårt 

att acceptera varandra, att de exempelvis retar sig på varandra. Vad gäller intressekonflikter är 

individerna oense om makt, status och hur resurser fördelas inom en grupp. Det kan till exempel 

handla om vem som skall göra vad eller vem som skall vara en viss roll (Thornberg, 2006). 

 



 

 

 

6 

Thornbergs (2006) beskrivning av konflikter liknar på två sätt det Vedeler (2009) förespråkar 

om konflikter. Vedeler (2009) menar att det finns inre konflikter och sociala konflikter. Inre 

konflikter kan orsakas av att barn upplever att de måste välja mellan saker. Det kan till exempel 

uppstå en inre konflikt om ett barn endast får välja en sak fast barnet egentligen vill ha fler. 

Med sociala konflikter menar Vedeler att fler barn motsätter varandra och blir osams, eller när 

barn fryser ut andra barn. Vidare menar Vedeler (2009) att orsaker till konflikter hos barn är 

ofta detsamma som konflikter hos vuxna, dock kan barnens konflikter vara något mindre och 

inte så dramatiska som vuxnas. 

 

Olika teoretiska förståelser av konfliktbegreppet är relevant till denna studie men det är även 

viktigt att få kunskap om lekens betydelse i relation till konflikter. Hur det kan komma sig att 

konflikter uppstår och varför det är viktigt att de faktiskt förekommer. 

 

 

2.3 Lekens betydelse i relation till konflikter 
 

Flera litteratörer är eniga om att lek tillsammans med andra barn leder till social kompetens 

(Lindqvist, 1996; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999; Knutsdotter Olofsson, 2009; 

Jonsdottir, 2007). 

 

Teoretikern och grundaren för det sociokulturella perspektivet Lev Vygotskij ser leken som en 

viktig källa till utveckling av tanke, vilja och känsla (Lindqvist, 1996). Enligt Vygotskij är leken 

ett dynamiskt möte mellan barnets inre och yttre verklighet. Där all inlärning sker som en social 

process där barnet blir delaktig (Lindqvist, 1996). Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) stimuleras språket i leken. Barnen måste uttrycka sig så att andra i leken förstår vad de 

säger. I leken utvecklar barnen sin sociala kompetens genom att de lär sig förstå olika signaler 

i språket, signaler som gester, ljud, röstlägen och ord. I rolleken lär barn använda alla 

kommunikativa färdigheter. De lär sig att lyssna, ta en annans perspektiv, anpassa sig till andras 

idéer och själv ge egna förslag (Knutsdotter Olofsson, 2009). Enligt Jonsdottir (2007) utvecklar 

även barn sin självbild och självkänsla i sociala sammanhang med andra, vilket i sin tur 

påverkar deras självförtroende. Genom att barn utvecklar en positiv syn på sig själv vågar också 

barnet söka kontakt med andra människor i sin omgivning. Ett barn som är tryggt kan ofta 

utveckla tillit och samhörighet till andra individer vilket också är underlaget för att skapa 

vänskapsrelationer. 

 

Vedeler (2009) menar att social kompetens omfattar förmågan att ta initiativ till interaktion med 

andra och att vidmakthålla denna, att lösa konflikter, bygga upp vänskap och att uppnå 

gemensamma mål. Vedeler menar att förskolan är en lämpad arena för att stimulera och främja 

en sådan allomfattande form av social kompetens. Olika lekformer som exempelvis rollekar, 

regellekar, konstruktionslekar och andra gemensamma aktiviteter medför olika sociala 

utmaningar. Barns olika lekformer är alltså betydelsefulla i relation till konflikter, då människor 

under sin livstid kommer ställas inför sociala utmaningar och krav på anpassningar.  
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2.4 Konflikthanteringsstrategier och metoder 
 

Kostiainen (2012) tar upp en konflikthanteringsmetod som kallas medling. Författaren menar 

att det är en metod som förskollärare kan använda sig av när de ska göra en objektiv bedömning 

om barnen kan eller inte kan hantera sin konflikt själv. I medling är det viktigt att både 

förskolläraren och barnen lyssnar på varandra och respekterar varandras meningar. Kostiainen 

menar att det är förskollärarens ansvar att få barnen att känna sig sedda och lyssnade på. I 

konfliktsituationer kan det dock hända att lärarna ingriper för fort, vilket kan leda till att barnen 

inte får chansen att hantera det de blivit oense över. För snabba ingripanden kan ses som ett 

hinder för barnen och deras utveckling. I medling ska förskolläraren vänta med att ingripa 

situationen för att se om barnen kan hantera konflikten själva. Medlingens positiva effekt 

beskrivs ofta att den förändrar de inblandades inställning till konflikten och sättet hur de 

interagerar med varandra. Medling kan återupprätta känslan av värde och styrka hos de båda 

parterna samt förmågan att hantera problem (Kostiainen, 2012). Detta står i enlighet med 

Öhman (2016) som menar att man inte kan förvänta sig att barnen ska kunna lösa en konflikt 

själv, utan att de behöver träna på att hantera konflikter. Därför är det viktigt att man som 

förskollärare väntar med att ingripa och istället medlar situationen. För att barnen så småningom 

ska kunna lösa en konflikt som uppstår, gäller det att de får tillfälle att testa sina kunskaper 

(Arnér, 2009). 

 

Öhman (2009) presenterar en konflikthanteringsstrategi som kallas KTH, känsla-tanke-

handling. Metoden syftar på att förskolläraren ska ingripa och stötta barnen i att inleda en 

konversation om hur dem skulle kunna lösa problemet. Barnen får beskriva situationen och 

förskolläraren ställer ledande frågor där den försöker synliggöra vilken känsla som infunnit sig, 

vilka tankar som har dykt upp samt vilken handling detta resulterade i. Öhman menar att KTH 

strategin fokuserar på förmågan att lösa problem, där personal och barn tillsammans kommer 

fram med nya sätt att hantera känslor som exempelvis irritation eller ilska. Öhman menar att 

förskolepersonalen succesivt ska lägga över ansvaret på barnen då barnen själva behöver 

komma fram till slutsatsen att en ursäkt är uppriktig, då en framtvingad ursäkt inte är av samma 

betydelse. 

 

Enligt Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) är lågaffektivt bemötande både ett förhållningssätt 

och en metod vid tänkbara problemskapande situationer. Hejlskov Elvén och Wiman (2015) 

menar att barn med problemskapande beteenden ofta har svårt att reglera sina affekter och ger 

utslag med samma affekt som de ställs inför. De blir till exempel själv arga när de får 

utskällning. Författarna menar då att förskolläraren bör utstråla ett lugn och dämpa sina egna 

känslor för att inte öka stressen hos barnet. Om barnet har hög nivå av affekt har också barnet 

svårt att kunna behålla självkontroll och därmed kunna samarbete med de människor som finns 

runt om. Denna strategi innebär att förskollärare behöver ställa möjliga krav utifrån barnets 

förmåga och se till så att vardagen är strukturerad så att barnet är väl förberedd för vardagens 

olika situationer. 
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Friberg (2012) beskriver Galtungs ABC-triangel som är en konflikthanteringsmodell. Modellen 

består av tre hörn som står för attityder, beteende och konfliktinnehållet (content). När en 

konflikt uppstår kan man fråga sig hur A, B, och C-hörnet ser ut just i den konflikten. När man 

förstår mekanismerna bakom konflikten kan man också hantera den bättre. A-hörnet fokuserar 

på att identifiera de individuella parterna i en konflikt, som till exempel att ta reda på vad barnen 

tänker, känner och vill. B-hörnet fokuserar på hur parterna beter sig i en konflikt. C-hörnet 

koncentrerar på konfliktens sakfrågor, det kan vara saker som någon gör (beteenden) som 

frustrerar andra barn eller saker som inte uttalas utan bara skapar irritation. 

Med hjälp av ABC-modellen kan man identifiera vilka aspekter av en konflikt som är viktig 

både för att förstå konfliktens orsak och för att avgöra hur den bör hanteras. 
 

 

 
 

Figur 1. En inspirationsbild av Galtungs ABC-triangel (Friberg, 2012, s.61) 

 

 

2.5 Empirisk forskning 
 

I detta avsnitt kommer tidigare internationella empiriska studier om konflikter i förskolan att 

presenteras. 

 

Blunk, Russel, och Armgas (2017) studie handlar om lärarens roll i konflikter. Forskarna menar 

att lärare som utvecklar konfliktstrategier kan hjälpa barn att lösa sina konflikter själva. 

Studiens resultat visade att de barnen med kompetenta lärare med utvecklade konfliktstrategier 

kunde uttrycka sig med ord i konflikter och föreslå lösningar. Med hjälp av intervjuer och 

observationer kunde forskarna få fram olika strategier i konflikter mellan barn som lärarna 

använde sig av. En strategi som några använde var att ignorera vissa beteenden samt konflikter 

med en förhoppning om att det skulle lösas av sig självt. En annan strategi var att läraren valde 

att avbryta konflikten med barnen utan att diskutera och komma fram till en lösning med barnen. 

Den tredje strategin som några lärare använde sig av var att försöka lösa konflikten med barnen, 

genom att ingripa och diskutera konflikten. Genom observationer visade lärarna att de inte 

använde sig av den sistnämnda metoden särskilt ofta. Enligt forskarna hamnar barnen i ett 
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underläge och lärarens makt förtydligas om man avbryter en konflikt. När läraren reflekterar 

över sina didaktiska val som lärare kan kvalitén öka på förskolan. Genom att utveckla sina 

konfliktstrategier kan lärare förebygga och arbeta mer effektivt med konflikthantering (Blunk 

et al., 2017). 

 

Syftet i Ashby och Nielsen-Hewetts (2012) studie var att undersöka hur barn hanterar konflikter 

i vänskapsrelationer samt ta reda på konflikternas bakgrund. I undersökningen delades barnen 

in i grupper och observerades genom videoupptagning. Studien avsåg att klarlägga hur barn 

hanterar konflikter och lyfter betydelsen av förskollärares medvetenhet kring barns 

konflikthantering. Ashby och Nielsen-Hewett (2012) belyser att barnens ålder spelar en 

avgörande roll för vilka strategier som de använder för att lösa ett problem. Forskarna menar 

att konflikter har en tydlig koppling till känslor och emotioner då de oftast handlar om en 

människas påverkan på en annan. Barns sociala kompetenser har en stor avgörande roll för 

konflikthanteringen och kan påverka barnets framtida relationer. Konflikter ger barn möjlighet 

att sätta sig in i en annan människas perspektiv. Resultatet av studien visar att barn använder 

olika strategier för att hantera konflikter. Dessa är situationsbaserade och kan alltså skilja sig åt 

från situation till situation. Barn agerar annorlunda utifrån hur de blir bemötta i en konflikt. Den 

vanligaste konflikhanteringsstrategin var att stå fast vid sin åsikt utan att försöka ändra den 

genom förhandling. Studiens visade även att både verbalt och fysiskt handlande var ett vanligt 

tillvägagångssätt för barnen att interagera med varandra i konfliktsituationer. Resultatet visade 

att de barn som sedan tidigare inte var vänner med varandra hamnade oftare i konflikt än de 

barn som redan var vänner. De barn som hade någon typ av vänskapsrelation sedan tidigare 

visade större förmåga att lösa konflikter genom att förhandla fram en lösning (Ashby och 

Nielsen-Hewett, 2012). 

 

Chen, Fein, Killen och Tam (2001) beskriver i sin studie att tidigare forskningar har visat en 

negativ sida av konflikter men att i flera fall har det varit svårt att skilja på aggression och 

konflikt. När denna felaktiga bedömning av konflikter görs kan tyvärr många av de positiva 

aspekterna av konflikter glömmas bort. Resultatet i studien av Chen et al. visar att konflikter är 

positiva för barns utveckling och lärande, där forskarna menar att barn utvecklar sina sociala, 

etiska och kognitiva färdigheter. Genom konflikter kan barn lära sig att respektera andras 

perspektiv och utveckla olika strategier för konflikter. Resultatet i studien visade även att fler 

konflikter löstes av de äldre barnen, vilket påvisar att de har erhållit social kompetens. Med 

stigande ålder ökar förmågan hos barn att kunna se och förstå sina egna handlingar och avsikter 

hos andra barn. Barnens ålder visade även vilken typ av konflikt som förskolebarn involverar 

sig i. Barn under tre år var ofta involverad i konflikter som handlade om att ha en viss sak, 

medan de som var tre år och äldre ofta var involverade i konflikter som uppstod i leken. De 

äldre barnen kunde motivera och förklara sina synpunkter under konfliktsituationen och enligt 

forskarna är det bevis på att de är mer självständiga i sin konflikthantering. Studien visade att 

endast 7,8% av alla konflikter ombads vuxna av barn att komma till en konfliktsituation. 

Forskarna framhäver att barn använder mer förhandlingar i konfliktsituationer utan vuxnas 

närvaro (Chen et al., 2001). 
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Chen et al. (2001) beskriver en konfliktsituation som ett tillstånd när någon inte är överens med 

en annan. Enligt Chen et al. har tidigare forskning använt begreppet konflikt på ett negativt sätt, 

i den betydelsen att konflikt innebar som ett aggressivt beteende. Men forskarna menar att 

konflikt inte innebär att skada någon annan person, som i ett aggressivt beteende, utan att 

konflikt snarare är en tvist. Forskarna menar att förståelsen av konflikter har idag ökat och nu 

anses konflikter som naturliga och nödvändiga för den etiska, sociala och kognitiva 

utvecklingen för människan. 

 

Gloeckler och Cassell (2012) fokuserar på hur förskollärare hanterar konflikter mellan barn i 

åldrarna 1–3. De beskrev att konflikter mellan barn i åldrarna 1–3 ofta handlar om att de vill ha 

samma saker. Barn i lägre åldrar beskrivs också ha en outvecklad kommunikationsförmåga 

vilket ger orsaker till konflikter när de inte kan kommunicera om hur de tänker och känner. 

Forskarna menar att förskollärare kan vara barns förebilder och förklarar att det är genom deras 

agerande som barnen skapar en bild av hur man kan bemöta och hantera konfliktsituationer. 

För att kunna bemöta konflikter i barns lek bör därför förskollärare ha kunskap kring konflikter 

mellan barn, eftersom de då kan analysera verksamheten och fatta underbyggda beslut. 

 

Gloeckler och Cassell menar att det finns en skillnad i huruvida konflikter löses med barnen 

eller för barnen. Konflikthantering med barnen innebär att förskolläraren tillsammans med 

barnen reflekterar över vad orsaken till konflikten kan vara och hur den kan lösas. Medan 

konflikthantering för barnen innebär att förskolläraren går in och hanterar konflikten själv 

istället för att lösa den i ett samspel med barnen. Forskarna menar att hantering av konflikter 

med och för barn är nödvändiga och viktiga då de har olika värde. I situationer där konflikter 

är våldsamma kan målet vara att lösa problemet så fort som möjligt, dvs. att hindra barnen att 

göra illa varandra. Medan hantering med barn får barnen själva möjlighet att reflektera över 

konflikten, lösning och andras perspektiv. Om konflikter hanteras med barnen får de i 

förlängningen verktyg till att kunna i framtiden, hantera sina egna konflikter (Gloeckler och 

Cassell, 2012). 

 

 

2.6 Sammanfattning av bakgrund 
 

För att kunna studera förskollärares förståelser och hantering i konflikter som uppstår i barns 

lek tar denna studie utgångspunkt i olika teorier om förskollärarens profession i relation till 

konflikter, förståelser av konfliktbegreppet, lekens betydelse i relation till konflikter samt 

konflikthanteringsstrategier/metoder. I bakgrundens beskrivs att förskollärares kunskaper om 

konflikter påverkar barns utveckling och lärande. Förskollärare behöver förståelse och 

kunskaper om konflikter för att stötta barn i att utveckla sociala, etiska och kognitiva förmågor 

i konfliktsituationer. Tidigare forskning ger oss en god bild av vad konflikter innebär i barns 

lek och vad konflikter och barns lek kan erbjuda barn i deras fortsatta lärande.  
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3. Metod 
 

Detta kapitel redogör vilken metod som har använts för att utforma examensarbetet, så som val 

av metod, urval av respondenter, genomförande, hur studiens empiri har bearbetats samt vilka 

etiska överväganden som gjorts i de olika delarna. 

 

 

3.1 Val av metod 

 

Bryman (2011) lyfter fram en kvantitativ och en kvalitativ forskningsstrategi. Med kvantitativ 

forskning menar Bryman att fokusen ligger på kvantifiering vid forskningens datainsamling 

samt analys. Det innebär att man studerar strukturerade data som kan kvantifieras i kategorier 

eller siffror. Men med kvalitativ forskning ligger det centrala istället på respondenternas 

perspektiv vid forskningens datainsamling samt analys. En av grundprinciperna inom kvalitativ 

forskning är strävan efter förståelsen för hur människor i olika sammanhang uppfattar 

verkligheten. Vilket innebär att det insamlade materialet är tolkningsbart i form av 

respondenternas förklaring (Bryman, 2011). 

 

Denna studie behandlar en kvalitativ men också en kvantitativ forskningsstrategi. Dessa kan 

ses som kompletterande metoder som man kan använda för att få resultat som både är 

omfattande och detaljerade (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden valdes för att få en 

djupare förståelse för hur förskollärare förstår och hanterar konflikter som uppstår i barns lek 

och den kvantitativa metoden ger mig de data jag behöver för att bevisa de generella 

slutsatserna. Syftet är dock inte att generalisera resultatet som i kvantitativa forskningsstrategier 

utan att undersöka hur respondenterna tänker, resonerar och reagerar via fritextsvar i enkäten. 

Bryman (2011) förklarar att forskare kan ta hjälp av språkliga analyser i kvalitativa studier, 

vilket innebär att man analyserar och jämför texter som redan är befintliga. I denna studie 

används textanalys i syfte att kartlägga och analysera förskollärares förståelse och hantering av 

konflikter som uppstår i barns lek via fritextsvar, dvs. respondenternas svar av de öppna 

frågorna i enkäten. 

 

Till en början var intervju den tilltänkta metoden för studien, men till slut valdes enkät av flera 

anledningar (Stukát, 2011; Bryman, 2011). Enligt Stukát (2011) är enkät en bra metod för att 

nå ut till en större mängd respondenter på en kortare tid. Respondenterna behöver inte heller 

avsätta någon längre tid för att genomföra enkäten och de kan välja själv när den vill besvara 

enkäten. Detta skulle kunna vara ett argument till att enkät kan vara en lämplig metod då 

förskolläraryrket ofta kan vara påverkad av tidsbrist. Enligt Bryman (2011) bör en enkät vara 

möjlig att genomföra under en kortare tid för att respondenterna inte ska tröttna under enkätens 

gång. Jag menar dock inte att intervju som metod är opraktisk. Med hjälp av en intervju kan 

man få en bredare förståelse av beteenden och värderingar (Bryman, 2011). Eftersom jag har 

valt enkät som undersökningsmetod är det viktigt att göra enkäten väl formulerad så att den är 

förståelig då det inte finns någon där som kan förklara och besvara respondenternas potentiella 

frågor (Bryman, 2011). 
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3.2 Urval av respondenter 
 

Studiens undersökningsrespondenter bestod av sammanlagt fyrtio förskollärare. Enkäten var 

öppen för svar mellan perioden 30:e september och 9:e oktober. 

 

Jag delade enkäten i tre grupper på den sociala nätverkstjänsten Facebook. Jag valde dessa 

grupper då de har någon typ av anknytning till förskola och skola. Totalt fanns det 88 832 

medlemmar i grupperna. Den korta bakgrundsinformation jag kan framställa om 

respondenterna är att de är medlemmar i Facebookgrupperna där det finns krav på att 

medlemmarna måste vara verksamma inom någon typ av utbildningsverksamhet inom 

förskola/skola. För att bli medlem inom dessa grupper måste de bli godkända av de som 

administrerar grupperna. Eftersom min målgrupp är förskollärare bjöd jag in förskollärarna i 

början av mitt meddelande ”Hej förskollärare! Är du utbildad förskollärare och jobbar inom 

förskolan? I så fall behöver jag din hjälp!” (se bilaga 1). 

 

Jag har ingen ytterligare bakgrundsinformation om respondenterna mer än att de är utbildade 

förskollärare då jag missade att ställa bakgrundsfrågor i enkätundersökningen. Detta är en 

svaghet i arbetet vilket diskuteras mer i metoddiskussionsdelen.  

 

 

3.3 Genomförandet av enkäten 
 

Jag har använt mig av Google Formulär (https://docs.google.com/forms/) som digitalt 

enkätverktyg. Varför jag valde just detta verktyg grundas på att det dels var gratis och att jag 

har använt verktyget tidigare, samt att respondenternas svar blir väldisponerade. 

 

Först skrev jag ner mina åtta frågor och kategoriserade dem i två delar i enkäten, ena delen 

behandlar frågorna om förskollärares förståelse av konflikter och den andra om förskollärares 

hantering av konflikter. Enligt Stukát (2011) kan det vara en bra idé att kategorisera en del 

frågor i förhand för att enklare få översikt på sitt material när det är dags att bearbeta och 

analysera det. Enkäten publicerades i tre grupper på Facebook. Enkäten inleddes med ett 

meddelande där jag informerade respondenterna om studien och studiens syfte. 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter betydelsen av att information ska lämnas ut till potentiella 

respondenter och att det ska framgå vad som gäller vid deltagandet i undersökningen. I 

meddelandet (se bilaga 1) framgick även att det var ett examensarbete i didaktik som sedan 

kommer att sparas i högskolebibliotekets databas DiVA. Jag informerade de potentiella 

respondenterna om att den som medverkar i undersökningen är helt anonym, att det är fritt att 

medverka, att undersökningen kan avbrytas när som helst och att allt insamlat material förvaras 

så ingen obehörig får tillgång till det (Vetenskapsrådet, 2017). Jag refererade till EU: 

Dataskyddsförordningen (GDPR, 2018) och informerade respondenterna att de hade rätt att ta 

del av insamlade uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade. Avslutningsvis lämnade jag 

mina kontaktuppgifter gällande övriga synpunkter. 
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Som ovannämnt fokuserade enkätens frågeställningar på förskollärares förståelser och 

hanteringar av konflikter som uppstår i barns lek (Tabell 1). Jag använde mig av öppna frågor 

med ett fritt kommentarsfält där respondenterna hade god plats att förklara och motivera sina 

svar. Detta grundar i det Rienecker (2003) och Bryman (2011) förespråkar om öppna frågor. 

När respondenternas svar önskar vara mer än ett ja eller nej kan man som forskare omformulera 

sina frågor till exempelvis ”På vilket sätt...?”. Med öppna frågor får respondenterna möjlighet 

att svara med egna ord (Bryman, 2011). 

 

Samtidigt kan också öppna frågor innebära att man kan få ovanliga eller oväntade svar som 

kanske inte var meningen från början. Detta kan vara positivt eftersom respondenterna har 

chans att svara utifrån sina egna tankar (Rienecker, 2003). Stukát (2011) menar att dessa öppna 

frågor kan kallas för ett ostrukturerat frågeformulär och menar att det liknar en vanlig intervju. 

En av fördelarna med denna metod är att respondenten får möjlighet att utveckla sina svar. 

Samtidigt menar Stukát att man sällan får utförliga svar från respondenterna med öppna frågor, 

det krävs därför på förhand att motivera och engagera respondenterna så de har ett intresse över 

att delta i undersökningen (Stukát, 2011). Jag anser att de flesta respondenter i 

enkätundersökningen gav svar på det jag sökte. På en fråga svarade inte alla respondenter utan 

svarade ”se tidigare svar”. Detta beror på att två frågor liknade andra frågor och respondenterna 

kan ha upplevt att de redan hade besvarat frågan.  

 

Tabell 1. Tabellen visar undersökningens frågor och hur många förskollärare som faktiskt 

svarade på frågan. 
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3.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Jag började att läsa igenom enkätundersökningens svar ett antal gånger för att skapa ett 

helhetsintryck. Jag strukturerade materialet genom att kategorisera dessa under respektive 

huvudrubrik, dvs. förskollärares förståelse och förskollärares hantering. Enligt Bryman (2011) 

måste insamlat material bearbetas innan det kan analyseras. 

 

Analysarbetet fortsatte sedan genom att tolka respondenternas texter, alltså ord, språkbruk och 

uttryck i deras svar (Bryman, 2011). Jag analyserade materialet utifrån Thornbergs fyra typer 

av mellanmänskliga konflikter sakkonflikter, värderingskonflikter, känslokonflikter och 

intressekonflikter (Tabell 2) samt konflikthanteringsstrategierna/metoderna medling, KTH, 

Galtungs ABC-triangel och lågaffektiv bemötande (Tabell 3). För att strukturera resultatdelen 

användes färgkodning av analysverktygen, vilket gjorde att jag kunde se likheter, skillnader och 

koppling till studiens syfte. Jag gick igenom detta ett antal gånger så att inga viktiga svar eller 

mönster skulle gå förlorat. Svaren jämförs och granskas utan värdering. Mina tolkningar av det 

insamlade materialet sker tillsammans med teori och forskning som finns i samband med ämnet. 

 

Tabell 2. Tabellen visar de analysverktyg som används för att kunna analysera förskollärares 

förståelse av mellanmänskliga konflikter i barns lek. 

 
 

Tabell 3. Tabellen visar de analysverktyg som används för att kunna analysera förskollärares 

hantering av mellanmänskliga konflikter i barns lek. 
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4.5 Studiens tillförlitlighet och äkthet 
 

Flera forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet är svårtolkade på kvalitativ forskning 

då anledningen är att mätningen inte är det primära i kvalitativa i studier (Bryman, 2011; Stukát, 

2011). Enligt Bryman (2011) finns flera utläggningar om hur kvaliteten istället kan mätas, då 

dessa begrepp ändå är viktiga för att kunna diskutera undersökningens styrka och svagheter. 

Författaren menar att ett av dessa alternativ är att byta ut de traditionella begreppen validitet 

och reliabilitet mot äkthet och tillförlitlighet. Jag utgår från vad Bryman avser och väljer att 

använda mig av de sistnämnda begreppen. 

 

Äkthet i kvalitativ forskning handlar om mätnoggrannhet, alltså kvaliteten på själva 

mätinstrumentet (Bryman, 2011). Med en enkätundersökning kan man inte vara helt säker på 

att rätt målgrupp har svarat på frågorna (Bryman, 2011). Men till försvarandet av 

examensarbetets äkthet har jag delat enkäten i lämpliga lärargrupper på Facebook och i 

meddelandet skrivit en inbjudan till enbart de medlemmar som är förskollärare. Jag kan dock 

inte garantera att personer som inte är utbildade förskollärare har svarat. Detta är en svaghet i 

arbetet och hade kunnat hanteras så att respondenterna var tvungna i början av 

enkätundersökningen att fylla i en ruta om de var verksamma i förskolan eller ej. Jag hade inget 

krav på att respondenterna skulle ange kön, var i Sverige de befann sig eller hur länge de jobbat. 

Detta är ännu en svaghet i arbetet och hade kunnat hanteras annorlunda. Tillförlitlighet handlar 

om att det som är tänkt att mätas, är det som mäts (Bryman, 2011; Stukát, 2011). Enligt Roos 

(2014) handlar tillförlitlighet i en studie om att man har samlat sin data på ett noggrant sätt och 

i tillräcklig mängd för att man ska kunna dra några slutsatser. Författaren lyfter vikten av att 

utforma sitt arbete noggrant så forskaren i högsta grad kan undvika att det den själv tar för givet 

skymmer sikten och gör så man inte får svar på sitt syfte. Det är svårt att veta om respondenterna 

skrev sanning när de besvarade enkäten. Det kan vara så att respondenterna inte vill erkänna 

sina brister och väljer därför att ge svar som de tror att jag vill erfara.  

 

Huvuduppgiften för det kvalitativa tillvägagångssättet innebär att man tolkar och förstår de 

resultat som framkommer i sin undersökning och där forskarens ”förförståelse”, alltså 

forskarens egna tankar, känslor och erfarenheter, är avgörande för hur resultatet kommer tolkas 

(Stukát, 2011). Studiens material har bearbetats och tolkats av mig som skriver examensarbetet. 

Då min förförståelse har legat till grund för tolkning och förståelse av resultatet är jag medveten 

om att resultatets äkthet och tillförlitlighet kan betraktas som osäker. Ändå ser Stukát forskarens 

förförståelse som en tillgång för tolkningen (Stukát, 2011).  
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4. Resultat och analys 
 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap till arbetet med konflikter på förskolan 

genom att studera förskollärares förståelse och hantering av konflikter som uppstår i barns lek. 

I detta avsnitt redovisas resultatet från de fyrtio respondenter som besvarade studiens 

enkätundersökning. Strukturen för resultatet är uppdelat i två delar: förskollärares sätt att förstå 

konflikter som uppstår i barns lek och förskollärares sätt att hantera konflikter som uppstår i 

barns lek. För att besvara studiens syfte och dess frågeställning har jag analyserat 

respondenternas svar med de verktyg som visas i tabellen (se tabell 1) i delkapitel 3.3 

Databearbetning och analysmetod. Några av respondenternas svar är citerade, dessa redovisas 

med den placering som svaren kom in på, dvs. Respondent nr: 23 är den tjugotredje 

respondenten som svarade i enkätundersökningen.  

 

 

4.1 Förskollärares sätt att förstå konflikter som uppstår i barns lek 
 

I denna del redovisas studiens första frågeställning: Vilka vanliga konflikter brukar uppstå när 

barnen leker enligt förskollärarna och hur förklarar de dessa konflikter? 

 

Alla respondenter skriver att de har uppmärksammat konflikter i barns lek på olika sätt. 

Trettionio respondenter beskrev konflikter som positiva för barns utveckling. De förklarade 

konflikter mellan barn som nödvändiga för deras utveckling. Att konflikter är en naturlig del 

av livet och att alla människor behöver träna på att hantera konflikter. Sju respondenter menade 

att konflikter är positiva för barns utveckling om förskolläraren stöttar barnen i konflikten på 

rätt sätt och är medveten om att bemöta varje barn med respekt och att lyssna på vad de båda 

parterna har att säga. En respondent uttryckte: 

 

En konflikt kan bli positiv med rätt handledning och stöttning av en pedagog som är medveten 

om att det alltid finns orsaker till barnets beteende. Barnet behöver bli bemött med värme och 

förståelse kring hur barnet tänker, inte pekpinnar och utskällning oavsett om barnet gjort något 

"fel". Båda sidor i konflikten behöver tas hänsyn till. Det kan då bidra till en ökad gemenskap 

och förståelse mellan barnen… (Respondent nr: 37). 

 

En annan respondent beskrev konflikter som lärandetillfällen. Respondenten skrev att det inte 

är bra att slåss i en konflikt, men om förskolläraren ser, uppmärksammar och frågar vad som 

har hänt kanske barnet kan hitta andra sätt att uttrycka sig. I en sådan situation kanske barnet 

behöver andra alternativa lösningar på att säga nej och bli hörd på. 

 

Sexton av fyrtio respondenter nämnde att konflikter hos barn kan ge negativa effekter. De flesta 

uttryckte att konflikter blir negativa om inte barnen får rätt stöttning och handledning.  

 

Negativa konflikter är ju helt klart om barnet har svårigheter med att förstå lekkoder och inte 

får något stöd i detta, det leder bara till negativ kontakt med andra, dåligt självförtroende och 
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uteslutning ur gruppen på sikt. Ingen vill leka med någon som bara förstör… (Respondent nr: 

27). 

 

Flera respondenter menade att konflikter utan stöttning och handledning kan leda till en negativ 

spiral, som vidare kan bidra med att samma barn hamnar i konflikt flera gånger. Fem av dessa 

sexton respondenter menade att konflikter blir negativa när barnen blir våldsamma och fysiska 

mot varandra. En av respondenterna menar att dessa våldsamma situationer sker oftast när 

vuxna inte har varit tillgängliga eller när de vuxna har slut på tålamod. En annan respondent 

påpekade att konflikter kan ses som negativt när den ena parten i konflikten inte ”vågar” säga 

ifrån/säga sin mening. Barnet kan då ett upprepande gånger bli missförstådd vilket också kan 

leda till en ond cirkel. Utan ett bra bemötande kan det leda till känsla av ojämlik behandling 

eller upplevelse att vara förbisedd. 

 

De konfliktorsaker som respondenterna uppmärksammar i studien kan jag se i enlighet med de 

fyra mellanmänskliga konflikttyperna, dvs. sakkonflikter, värdekonflikter, känslokonflikter och 

intressekonflikter, som beskrivs i litteraturen (Thornberg, 2006). Dessa uppmärksammas olika 

och respondenterna skriver inte om dessa typer ordagrant, men i olika termer kunde jag 

definiera att de stämde överens. Här nedan listas de fyra typer som respondenterna 

uppmärksammade.  

 

Sakkonflikter 

Trettiotvå respondenter pratade om konflikter i termer av sakkonflikt. Det gör de genom att 

förklara att en vanlig konfliktorsak kan vara att barn vill ha samma sak/leksak. De gav exempel 

på att en sakkonflikt kan handla om att ett barn vill ha samma sak som ett annat barn, att ett 

barn har tagit någon annans sak eller så kan det också handla om antal saker/leksaker barnen 

vill ha. ”I min barngrupp handlar det oftast om att barnen är oense om leksaker, material eller 

roller. T.ex. två eller flera vill ha samma leksak, materialet ska användas på ett visst sätt enligt 

barnet...” (Respondent nr: 9). En annan respondent skrev att små barns konflikter ofta handlar 

om att ha samma leksak, medan de äldre barnens konflikter handlar mer om att de inte kan 

lekkoder, kompromissa eller turas om i leken. 

 

Värdekonflikter 

Tjugofem respondenter pratade om konflikter i termer av värderingskonflikt. De menar att en 

konfliktorsak skulle kunna vara när barn har olika uppfattningar. En respondent gav ett exempel 

på en sådan värderingskonflikt: ”…T.ex. barnen blir osams om vilkens mamma vi pratar om i 

ett sammanhang där en mamma beskrivs t.ex. en bok eller i ett samtal” (Respondent nr: 9). 

 

Känslokonflikter 

Elva respondenter pratade om konflikter i termer av känslokonflikt. De sa att en konfliktorsak 

kan vara när barnen retar sig på varandra/förstör för varandra. Några respondenter påpekade att 

denna känslokonflikt även kan orsakas av misstag. En konflikt skulle kunna hända om barn av 

misstag råkar gå in i någon annat barns bygge. I vissa fall kanske inte detta barn märker vad 

den har gjort men det andra barnet kan börja reta sig på det andra barnet. En av respondenterna 

skrev ”… En annan vanlig källa till konflikter är missförstånd. Då kan det handla om ett barn 
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som oavsiktligt förstör något som den andra byggt, eller riskerar att av misstag förstöra någon 

annans alster” (Respondent nr: 22). 

 

Intressekonflikter 

Det var även trettiotvå respondenter som pratade om konflikter i termer av intressekonflikt- Det 

gör de genom att skriva att en annan konfliktorsak kan handla om makt, status och hur 

resurser/roller fördelas i leken. De menade att dessa intressekonflikter skulle kunna handla om 

att något barn bestämmer ”för mycket”, att ett barn alltid får samma typ av roll eller att ett barn 

inte får vara med och leka. En respondent uttryckte: ”… kan vara när ett barn vill bestämma allt 

i leken och kompisarna protesterar, de säger ifrån/berättar hur de vill leka/vilken roll de vill 

ha/berättar för en vuxen för att få hjälp i konflikten/de börjar bråka.” (Respondent nr: 27). 

 

 

4.2 Förskollärares sätt att hantera konflikter som uppstår i barns lek 
 

I denna del redovisas studiens andra frågeställning: Med utgångspunkt i två autentiska fall av 

konflikter som har uppstått i barns lek, hur anser förskollärarna att de bör agera i relation till 

dessa? Studiens två autentiska fall av konflikter är följande: två eller fler barn bråkar om 

samma leksak och ett barn får inte vara med och leka. 

 

Fall 1: ”Två eller fler barn bråkar om samma leksak” 

Sju respondenter ansåg att detta autentiska fall var komplext då de skrev att de skulle hantera 

situationen annorlunda beroende på barnens utveckling, behov och ålder. Några respondenter 

skrev ändå i termer av olika konflikthanteringsstrategier och metoder, vilka redovisas nedan. 

 

Medling 

Nio respondenter förklarade att de skulle lösa konflikten i termer av medling. Alla nämnde inte 

medling i sina svar men de beskrev sin handling i de olika tillvägagångssätten som medling 

innebär. De skulle vänta med att ingripa, lyssna och respektera barnens olika versioner. Sedan 

skrev de att de skulle hjälpa till med att komma med lösningar. 

 

I första hand försöka få dem att lösa det själva, ofta kommer lösningen att de kan turas om. Om 

inte kan jag komma med förslaget att de ska turas om och om det inte fungerar får de välja nya 

saker att använda (Respondent nr: 16). 

 

En annan av respondent skrev att den skulle ha använt medling med de äldre barnen på 

avdelningen och men med de yngre barnen skulle respondenten hanterat situationen 

annorlunda, som med att komma med färdiga lösningar. En annan skrev ”Jag bekräftar allas 

känslor och lyssnar på allas röster. Sen blir det barnen som själva löser det” (Respondent nr: 

30). 

 

KTH, känsla-tanke-handling 
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Tre respondenter pratade om sin konflikthantering i termer av KTH, känsla-tanke-handling. Det 

gör de genom att beskriva att de skulle ha ingripit och stöttat barnen, med att bekräfta allas 

känslor och lyssna på allas röster. Sedan skulle de tillsammans få förklara hur de tänker för 

varandra och om barnen själva har någon idé om lösning. 

 

Viktigt att lyssna på allas version även om jag sett konflikten så är kanske inte deras upplevelse 

detsamma som min. För att förstå och hjälpa måste jag lyssna på alla de inblandade versioner. 

Bekräfta känslor – Förstår att du blir arg, ledsen, men det är inte okej att göra någon illa – Hur 

kan du göra istället? – Ger barnen verktyg – Hur kan du göra hen glad igen? – Känns det bra 

för dig? – Om inte, vad kan hen göra så det känns bra för dig? Att säga förlåt blir bara oftast ett 

tomt ord. Att få gottgöra genom att ge en kram eller en klapp betyder mer. Sen är man inte alltid 

mottaglig för en lösning just i den situationen, då får man ta det lite senare (Respondent nr: 21). 

 

Lågaffektivt bemötande 

Sju respondenter skrev i termer av lågaffektivt bemötande. Det gör de genom att beskriva att 

de skulle ha försökt avleda situationen genom att vara lugn. De gav exempel på lösningar som 

att ta fram samma sorts leksak, skapa intresse för andra leksaker eller visa någon annan 

lek/aktivitet som barnen kan göra. 

 

Andra metoder 

Elva respondenter skulle ha frågat barnen vem som hade leksaken först. Hade de inte fått något 

svar skulle de ha kommit med en färdig lösning. En av dessa respondenter skrev även att den 

kunnat tagit bort leksaken helt och hållet. 

 

En annan respondent lyfte vikten av att våga erkänna för barnen att man som vuxen ibland inte 

har en lösning på konflikten. Om barnen är upprörda och ingen ger med sig är det viktigt att 

förmedla att vuxna inte är övermänskliga och att det ibland finns slut på verktyg för att lösa 

situationen. 

 

Fall 2: ”Ett barn som inte får vara med och leka” 

I detta autentiska fall hade femton respondenter svårt att bestämma en och samma strategi för 

att kunna stötta det här barnet som inte får vara med i leken. De flesta av respondenterna svarade 

att konfliktsituationen är komplex och att strategin beror på orsaken till varför barnet ej får vara 

med och om denna situation sker ofta. 

 

Skulle denna händelse ske vid enstaka tillfällen menar femton respondenter att de skulle bevara 

de andra barnens lek och hitta på något annat med det barn som inte får vara med. Tio av dessa 

respondenter menade att man även måste värna om den pågående leken och det goda som sker 

i den. Det ska vara tillåtet att få leka ostört med sin vän, då leken kan vara ett sätt att skydda 

deras relation. Två respondenter menade att det inte går att tvinga andra barn att leka med någon 

de inte vill leka med. En av dessa menar att vi vuxna kan utsätta barnet för låg status eller ”tyst 

mobbning” om vuxna ska lägga sig i allt för mycket uttrycka ”alla får vara med”. Två andra 

respondenter menar att man riskerar att avsluta leken helt om man ”stör”. ”… lika viktigt är det 
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att värna om barnens lek. ”Stör” man den slutar det ofta att leken avslutas helt…” (Respondent 

nr:17). 

 

…En del av mig fattar att man kanske ibland vill leka med ett eller två utvalda andra barn. Det 

är en del av barnens integritet att själva få välja vem de leker med. Att tvinga in ett barn i leken 

brukar sällan sluta bra (Respondent nr: 34). 

 

Två respondenter lyfte vikten av att känna av läget och hitta en bra balans. Alla barn behöver 

inte alltid vara med och leka. Som förskollärare kan man hitta på något annat med det barn som 

inte får vara med, som att skapa en ny lek tillsammans. En annan respondent uttryckte att det 

är minst lika viktigt att värna om barnens lek som att värna om gruppens gemenskap där alla är 

viktiga individer och kompisar. Om denna uteslutning skulle vara regelbunden, alltså om alltid 

samma barn hamnar utanför leken, nämnde nio respondenter att de skulle arbeta med 

gruppdynamik och sammanhållning på ett mer övergripande plan. Sex av dessa respondenter 

föreslog dramalekar och lärarstyrda aktiviteter där alla barn kan samarbeta i olika 

konstellationer, så alla individer kan lära känna varandra. 

 

Det beror på i vilken utsträckning detta förekommer. Är det regelbunden uteslutning skulle jag 

arbeta med gruppdynamik och sammanhållning på ett mer övergripande plan. Exempelvis 

genom litteratur, regellekar och pedagogstyrda aktiviteter där alla kan samarbeta med alla i olika 

konstellationer… (Respondent nr: 22). 

 

Av Thornbergs (2006) fyra typer av mellanmänskliga konflikter kunde jag definiera att 

förskollärarna använde två av dessa i denna konfliktsituation, nämligen Galtungs ABC-triangel 

och KTH. 

 

Galtungs ABC-triangel 

Tjugofyra respondenter pratade om sin konflikthantering i termer av Galtungs ABC-triangel för 

att hjälpa barnet in i leken. Det gör de genom att förklara att de skulle ha identifierat vilka 

aspekter av leken som är viktig genom att själv delta och på så vis ge barnet verktyg för att 

kunna kliva in i leken. 

 

Hjälpa barnet in i leken genom att själv delta och på så vis ge barnet verktyg för att kunna kliva 

in i leken. T.ex. fråga barnen vad de leker och vad barnet kan göra i leken. Hjälpa barnet att få 

en roll i leken. Om det inte går så måste jag som pedagog ta reda på varför barnet inte får vara 

med och hur vi kan göra för att barnet ska få vara med (Respondent nr: 24). 
 

Själv delta i leken. Fråga de som leker vilka de är i leken och inte vad de leker. Om en inte vill 

ha med någon i säger barnen oftast att de leker ”inget” men att berätta om sin egen roll vill de 

oftast. Då är det smidigt att kunna fylla på med – vad kul! Jag och Kalle är två kameler som 

kommer med vatten i våra pucklar. Ni kanske är törstiga? (Respondent nr: 25). 

 

 

KTH känsla-tanke-handling 

Tretton respondenter pratade om sin konflikthantering i termer av metoden KTH. Det gör de 

genom att beskriva att de skulle fråga de andra barnen varför det andra barnet inte får vara med. 

De skulle också ha frågat hur de andra barnen skulle känna om dem inte fick vara med, sen 
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diskutera kring de tankar som har dykt upp och hur de skulle kunna lösa situationen. En 

respondent uttrycker: 

 

Först STOPP. Ta reda på: ”vad händer här? Hur pratar vi med varandra? Hos oss får ju alla som 

vill vara med och leka, hur uppstod den här situationen, vad hände, berätta?” Och sen ta det 

vidare därifrån. Kan vara olika saker som är orsak, att kompisen inte lyssnat till lekregler, 

förstört av ngn anledning o s v. Eller att den har lägre status och därför bli utstött. Prata med 

barnen som säger att hen inte får vara med, fråga varför - det kan bero på många olika 

anledningar, diskutera och väcka deras empati för om de inte fick vara med och hur det skulle 

kännas (Respondent nr: 7). 

 

 

4.3 Sammanfattning av resultatanalys 
 

Alla respondenter visar på olika sätt att de har uppmärksammat konflikter i barns lek. Trettionio 

respondenter beskrev konflikter som positiva för barns utveckling men även sexton av dessa 

beskrev konflikter som negativa för barns utveckling om de hanteras med våld eller utan 

stöttning av vuxna. Jag kunde även se Thornbergs (2006) fyra typer av mellanmänskliga 

konflikter i respondenternas svar. Sakkonflikter och intressekonflikter ansåg respondenterna 

som vanligast, nämligen trettiotvå stycken. 

 

I studiens två autentiska konfliktfall var några respondenter delade i hur de skulle ha hanterat 

situationen. Många av dessa beskrev att konflikter är situationsbaserade och att man bör hantera 

dem olika beroende på barnets utveckling, behov och ålder. Jag kunde identifiera 

konflikthanteringsmetoderna medling, KTH, lågaffektivt bemötande och Galtungs ABC-

triangel i dessa två konfliktfall. Även andra strategier synliggjordes, respondenterna skulle 

bland annat ha arbetat förebyggande, komma med en färdig lösning, ta bort leksaken eller 

stoppa leken helt och hållet.  
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
 

I sin helhet fungerade denna kvalitativa och kvantitativa studie med enkät som metod bra. Med 

ett brett underlag och svar av studiens respondenter har syfte och frågeställningar kunnat 

besvarats.  

 

Ett problem som uppstod i arbetet var när jag insåg att jag hade missat att ställa bakgrundsfrågor 

till respondenterna och med tanke på tidsaspekten hade jag inte tid att göra om och skicka ut en 

ny enkät. Detta är en svaghet i arbetet, då den enda information jag har om respondenterna är 

att de är förskollärare och verksamma inom förskolan. Enligt Stukát (2011) är bakgrundsfrågor 

viktigt i en studie för att kunna korstabulera resultaten (vem svarar vad). Jag hade exempelvis 

kunnat jämföra det insamlade materialet med nyexaminerade förskollärare och förskollärare 

med flerårig erfarenhet inom yrket. Får jag möjlighet att göra en till enkätundersökning i 

framtiden kommer det hanteras annorlunda.  

 

Enligt Stukát (2011) måste man diskutera kring studiens generaliserbarhet, det vill säga 

vem/vilka de resultat man får fram egentligen gäller för. Jag bedömer att studiens resultat inte 

endast gäller den undersökta gruppen utan snarare att resultatet kan generaliseras i den mån det 

går att säga att en kvalitativ studie är generaliserbar. Jag fick fyrtio svar vilka enligt mig kan 

generaliseras då undersökningen inte var ett socialt möte (Bryman, 2011). Jag var ingen 

intervjuare på plats som kunde påverka respondenternas svar. Respondenterna kan inte heller 

vara från en och samma arbetsplats och troligtvis inte heller från samma kommun, vilket skapar 

en mångfald av olika perspektiv. Jag upplever att studiens resultat sannolikt kan återupprepas 

på en annan grupp förskollärare då enkätundersökningsfrågorna inte är menade att 

påverka/styra respondenternas svar. 

 

Jag känner mig nöjd över mitt metodval. Enkät med fritextsvar hjälpte mig att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Det hade dock varit intressant att göra intervjuer med ett mindre antal 

respondenter och jämföra det med observationer. Det skulle kunna tillföra vidare information 

och kunskap om hur förskollärare arbetar med konflikter som kan uppstå i barns lek. I en enkät 

eller intervju kan jag endast undersöka förskollärares olika tankar och erfarenheter, jag kan inte 

observera och synliggöra om förskollärarnas tankar om sig själv faktiskt överensstämmer med 

deras verkliga arbete.  
 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Förskollärares sätt att förstå konflikter som uppstår i barns lek –

konfliktorsaker 
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Studiens alla respondenter har uppmärksammat konflikter i barns lek, genom deras förklaringar 

om hur de förstår konflikter och vilka olika typer av konflikter som kan ske mellan barn i deras 

lek. 

 

Nästan alla respondenter beskrev konflikter som nödvändiga och viktiga för barns utveckling. 

Att det är en naturlig del av livet och att vi alla människor behöver träna på att hantera 

konflikter. Vilket sammanfaller med resultatet i Chen et al. (2001) studie. Resultatet visade att 

konflikter kan lära barn att respektera andras perspektiv och utveckla olika strategier för 

konflikter. Deras studie visade att konflikter är positiva för barns utveckling och lärande, då 

barn kan utveckla sina sociala, etiska och kognitiva färdigheter. Några respondenter skrev även 

att konflikter kan bli negativa om inte barnen får rätt stöttning och handledning av 

förskollärarna. De menade bland annat att barn kan få dåligt självförtroende och på sikt kan det 

betyda uteslutning ur gruppen. Samtidigt framhäver Chen et al. (2001) att endast i 8% av alla 

konflikter ombads vuxna av barn att få hjälp och stöttning i en konfliktsituation. Det forskarna 

menade i sin studie var att barn oftare väljer att förhandla i konfliktsituationer utan vuxnas hjälp. 

Thornberg (2013) menar att konflikter inte behöver vara negativa, däremot menar Thornberg 

att förskollärares uppfattning och hantering kring konflikter är avgörande som negativ eller 

positiv. Eftersom detta arbete har visat att en konflikt kan ses på flera sätt kan det vara viktigt 

att föra en diskussion i sitt arbetslag i detta avseende. 

 

Enligt tidigare forskning är sakkonflikter vanligare hos yngre barn (Gloeckler och Cassell, 

2012; Chen et al., 2001). Resultatet i Chen et al. (2001) studie visade att barn under tre år ofta 

var involverade i sakkonflikter medan de äldre barnen ofta var involverade i andra konflikter 

som uppstod i leken. Detta sammanfaller med vad en av studiens respondenter beskriver i sin 

förståelse av konflikter ”…Med små barn kan det vara om saker, att de ska ha samma leksak 

fast det finns två likadana. Med äldre barn kan det vara barn som inte kan lekkoder, 

kompromissa, turas om i leken...” (Respondent nr: 23). Gloeckler och Cassell (2012) menar att 

de yngre förskolebarnen inte har en utvecklad kommunikationsförmåga vilket ger dem orsaker 

till konflikter när de inte kan kommunicera om sina tankar och känslor. 

 

5.2.2 Förskollärares sätt att hantera konflikter som uppstår i barns lek – med 

utgångspunkt i två fall av konflikter 

 

I resultatet framgick förskollärarnas olika sätt att hantera konflikter som uppstår i barns lek, 

vilka sammanfaller med de tre konfliktstrategier som Blunk, Russel och Armgas (2017) 

förespråkar i sin studie. Den första strategin som Blunk et al. (2017) kunde se var att lärarna 

valde att ignorera konflikter med en förhoppning om att barnen skulle lösa konflikten själva. 

Detta sammanfaller med de respondenter i undersökningen som skulle ha väntat med att ingripa 

situationen och se om barnen kunde lösa konflikten själva. Skulle inte barnen lösa konflikten 

skulle däremot förskollärarna ha medlat situationen, alltså lyssna och respektera barnens olika 

versioner och sedan hjälpa barnen med att komma fram till lösningar. 

 



 

 

 

24 

Den andra strategin som Blunk et al. (2017) kunde se i sin studie var att lärarna valde att avbryta 

konflikten med barnen utan att diskutera och komma fram till en lösning tillsammans med dem. 

Vilket står i enlighet med de respondenter som skulle komma med en färdig lösning direkt. Den 

främste lösningen som förskollärarna menade var turtagning, som innebär att förskolläraren 

sätter klocka så barnen får leka med leksaken lika länge. Med denna strategi menar forskarna 

dock att lärarens makt förtydligas om man avbryter en konflikt (Blunk, et al., 2017). Samtidigt 

menar Gloeckler och Cassell (2012) att konflikthantering för barnen kan vara nödvändig och 

viktig i vissa situationer. Ibland behöver förskollärare avleda eller bryta en konflikt för att det 

inte finns någon annan lösning, barnen kan till exempel använda våld mot varandra eller stå fast 

vid sina olika åsikter. 

 

Den tredje strategin som några lärare sa att de använde sig av i Blunk et al. (2017) studie var 

att försöka lösa konflikten med barnen, genom att ingripa och diskutera konflikten. Detta står i 

enlighet med de respondenter som menade att de skulle diskutera med barnen och komma med 

olika alternativa lösningar. Dock visade forskarnas observationer att dessa lärare inte använde 

denna metod särskilt ofta (Blunk et al., 2017). 

 

Respondenterna i min undersökning pratade även om sina handlingar i termer av KTH känsla-

tanke-handling. KTH innebär att man försöker synliggöra vilken känsla som infunnit sig, vilka 

tankar som har dykt upp och vilken handling konflikten resulterade i. Detta sammanfaller med 

vad Gloeckler och Cassell (2012) menar med konflikthantering med barn. Konflikthantering 

med barn innebär att förskolläraren tillsammans med barnen pratar om konflikten som har skett 

och hur den skulle kunna lösas. Genom denna strategi får barnen själva möjlighet att reflektera 

över sina egna handlingar, sina känslor, tankar och andras perspektiv. Detta sammanfaller med 

Ashby och Nielsen-Hewetts (2012) studie som visade att konflikter har en tydlig koppling till 

känslor och emotioner. De menade att konflikter oftast handlar om en människas påverkan på 

en annan och att det därför är viktigt att sätta sig in i en annan människas perspektiv. 

 

Att sätta sig in i en annans perspektiv står även i enlighet med strategin lågaffektivt bemötande. 

Sju respondenter skrev att de skulle ha hanterat konflikter med hjälp av denna strategi. De gör 

de genom att både skriva lågaffektivt bemötande bokstavligt i enkätsvaren men också genom 

att skriva att de skulle ha försökt avleda situationen genom att vara lugn. Om ett barn skulle ha 

svårt att reglera sina känslor menar Hejlskov Elvén och Sjölund (2018) att förskolläraren då bör 

utstråla ett lugn för att inte öka stressen hos barnet. Denna strategi innebär att förskolläraren 

behöver ställa rimliga krav utifrån barnets förmåga och se till så att vardagen är strukturerad.  

 

Sex respondenter lyfte det vardagliga arbetet som centrala delar i sin hantering av konflikter. 

Dessa respondenter uttryckte att det var deras ansvar att vägleda barnen framåt. En respondent 

skrev att den såg konfliktsituationer som undervisningstillfällen, då vi möter konflikter hela 

livet och därför behöver träna på dem. En annan respondent uttryckte ”…Det kan vara nyttigt 

med lite konflikter mellan barnen, de tränar då på att lyssna på varandra och utvecklar 

medkänsla för varandra och miljön runt omkring dom…” (Respondent nr: 3). Respondenterna 

menade att de skulle arbeta med gruppdynamik och sammanhållning. 
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Det beror på i vilken utsträckning detta förekommer. Är det regelbunden uteslutning skulle jag 

arbeta med gruppdynamik och sammanhållning på ett mer övergripande plan. Exempelvis 

genom litteratur, regellekar och pedagogstyrda aktiviteter där alla kan samarbeta med alla i olika 

konstellationer… (Respondent nr: 22). 

 

Jonsdottir (2007) menar att barn lär känna sig själv och andra barn när de leker. Genom att barn 

utvecklar en självbild och självkänsla vågar också barnet söka kontakt med andra och skapa 

vänskapsrelationer. Detta överensstämmer med det Ashby och Nielsen-Hewetts (2012) 

förespråkar i sin studie. Resultatet visade att barn som inte var vänner sedan tidigare oftare 

hamnade i konflikt än de barn som redan var vänner. 

 

I leken lär sig alltså barn att kommunicera och samverka med andra barn. En respondent 

uttryckte att det är viktigt att barn lär sig respektera varandra, vilket de gör om vuxna visar att 

de respekterar varandra. Detta överensstämmer med det Gloecker och Cassel (2012) menar, att 

barn tar efter oss vuxna och gör som vi gör. De menar att det är genom förskollärares agerande 

som skapar en bild hos barnet hur man kan bemöta och hantera konfliktsituationer. Detta 

sammanfaller med de respondenter som uttryckte sin konflikthantering i termer av Galtungs 

ABC-triangel. Om ett barn inte får vara med i andra barns lek så menade förskollärarna att de 

själva skulle delta och på så vis kunna ge barnet viktiga verktyg för att kunna kliva in i leken.  

 

Arbetet har bidragit med en mångsidig inblick i vad konflikter och konflikthantering i förskolan 

kan innebära för förskollärare, då arbetet lyfter hur betydande konflikter kan vara för barns 

utveckling och lärande. Får barn möjlighet att själva reflektera över sina konflikter, kan de i 

förlängningen ha avsevärda verktyg som kan användas för att hantera sina konflikter själva. 

Arbetet har bidragit med förskollärares förståelse för konflikter som uppstår i barns lek, samt 

deras hantering av dem. Arbetet har visat att styrdokument men också teori och forskning kan 

påverka hur förskollärare förhåller sig till konflikter, vilket ansvar de har och vilka 

utvecklingsmöjligheter barn har i konflikter. 

 

 

5.2  Förslag till fortsatt forskning 
 

Som förslag på fortsatt forskning hade det varit intressant att studera hur barn reflekterar kring 

konflikter som kan uppstå i leken. Den forskning jag har tagit del av för att kunna besvara denna 

studie fokuserar främst på förskollärares syn på barn. Men det hade även varit intressant att ta 

reda på hur barn ser på sina konflikter och hur de ser på det arbetssätt som förskollärarna 

använder när de ska hjälpa barnen att lösa konflikterna. Med hjälp av att ställa frågor till barn 

hade jag istället fått ett barns perspektiv på studiens innehåll och det hade kunnat vara en 

lämplig studie för andra förskollärare att läsa. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Meddelande på Facebook 
 

Hej förskollärare! 

Är du utbildad förskollärare och jobbar inom förskolan? Isåfall behöver jag din hjälp! 

Jag skriver mitt examensarbete just nu och behöver samla in svar till min enkätundersökning 

som innehåller åtta frågor. Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur förskollärare 

förstår och hanterar konflikter som uppstår i barns lek. 

 

Undersökningens svar bearbetas enligt följande etiska regler: den som medverkar är helt 

anonym, det är fritt att medverka, undersökningen kan avbrytas när som helst och allt insamlat 

material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Enligt EU:s dataskyddsförordning 

har du rätt att ta del av insamlade uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas DiVA. Vill 

du ta del av resultatet kan ni maila mig på xxx. Övriga synpunkter mottages gärna! 

 

Allt gott, 

Sofia Samuelsson 

Förskollärarprogrammet - Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2: Enkätundersökningsfrågor 

 

Förskollärares hantering: 

• Vad använder du för strategier för att lösa konflikter som uppstår i barns lek? Gör du på 

olika sätt beroende på olika typer av konflikter? På vilket sätt – motivera? 

 

• Väljer du och i sådant fall när, att träda in och hjälpa barnen att lösa en konflikt? 

 

• Vilka strategier skulle du använda dig av för att lösa följande konflikt: Två eller flera 

barn bråkar om samma leksak. 

 

• Vilka strategier skulle du använda dig av för att lösa följande konflikt: Ett barn som inte 

får vara med och leka. 

 

Förskollärares förståelse: 

• Hur förstår du konflikter? Kan du ge exempel på olika typer av konflikter i barns lek? 

 

• Finns det konflikter som du bedömer som positiva och negativa för barnens utveckling? 

Om så är fallet på vilket sätt – motivera? 

 

• Ge några exempel på konflikter som har uppstått i barns lek. 

 

• När anser du att en konflikt har ”spårat ur”? Ge gärna exempel och motivera ditt svar. 
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