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Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med att hantera konflikter 

mellan barn, samt att jämföra två olika förskolor för att se vilka likheter och skillnader som 

finns. Studien bygger på ett frågeformulär med sex pedagoger på två olika förskolor samt en 

litteraturstudie som jämförs med pedagogernas svar i frågeformulären. I bakgrunden beskrivs 

bland annat ett teoretiskt perspektiv samt olika författares syn på konflikter och hantering av 

konflikter. Resultatet visar på en viss skillnad i arbetet med konflikthantering. Detta genom att 

olika tankar kring barns känslor har visats samt att pedagogerna på ena förskolan gärna håller 

sig mer i närheten av de barn som ofta hamnar i konflikter till skillnad från de pedagogerna på 

den andra för skolan. De likheter som visas är bland annat att alla pedagoger i denna studie är 

överrens om att barn kan till viss del lösa konflikter själva. 

 

Nyckelord: Barn, förskola, konflikter, konflikthantering, pedagoger 
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Förord 

 
Vi vill börja med att tacka alla pedagoger som deltagit i denna undersökning, utan er hade det 

inte blivit någon uppsats. Vill vi även tacka vår handledare Gunnar Cardell för det stöd och 

den respons som han givit oss under vår process. Vidare vill vi tacka våra vänner och våra 

familjer som funnits som stöd och peppat oss under denna period. Sist men inte minst vill vi 

tacka varandra för ett bra samarbete och ett stort stöd som vi gett varandra under detta arbete! 
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1. Inledning 
 
Konflikter är något som alla stöter på, oavsett som vuxen eller barn, i hemmet eller i 

arbetet/skolan. Det är inte alltid så lätt att lösa en konflikt och många gånger kan vi behöva 

mycket stöd och hjälp genom en konflikt. Detta är extra viktigt för barn, att de kan få den 

hjälp och det stöd som de behöver för att lära sig att hantera konflikter själva. För att hjälpa 

barnen om hur vi hanterar konflikter så bör vi själva ha kunskap och erfarenhet om detta.  

      Vi har valt att undersöka hur pedagoger arbetar med konflikter mellan barn på två olika 

förskolor. Vi har haft för avsikt att se vilka skillnader och likheter som finns och hur de ser på 

barns kunskap om att lösa konflikter själva. 

      Vi anser att konflikter inte bör upphöra helt, utan att vi behöver dessa konflikter för att 

utvecklas i vårt eget tanke- och synsätt. En konflikt är inte heller bra om vi inte kan hantera 

den, därför vill vi att barn ska lära sig att lösa konflikter redan i lägre åldrar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger hanterar barns konflikter, samt att göra 

en jämförelse mellan två förskolor då vi vill upptäcka om det finns skillnader och likheter på 

hur pedagoger arbetar med konflikter. 

 

Följande frågeställning kommer att behandlas: 

 

  Hur hanterar pedagoger barns konflikter? 

 Har pedagoger på olika förskolor samma syn på konflikter? 

 

1.2 Disposition  
 

Uppsatsen börjar med ovannämnda Inledningen som omfattar det vi har undersökt i studien. 

Därefter kommer Syfte och frågeställningar där vi beskriver vårt syfte med denna studie samt 

de frågeställningar som vi utgått från. I nästkommande avsnitt beskrivs Bakgrunden där vi tar 

upp allmänt om konflikter samt barns konflikter. Vi tar även upp hur pedagoger kan arbeta 

med konflikter i förskolan. Vi har delat upp detta i olika rubriker för att få en strukturerad 

bakgrund. Därefter kommer Metoddelen där vi beskriver hur vi gått tillväga, genomförande, 

deltagarna i undersökningen, sökning av litteratur/tidigare forskning samt etiska aspekter. 

Efter metoden framförs Resultat och Reflektioner. I Resultatet har vi sammanfattat 

pedagogernas svar från frågeformulären. Under rubriken Reflektioner jämför vi 

litteratur/tidigare forskning med resultat. Sedan kommer vår Diskussion, där vi diskuterar vår 

studie samt vårt tillvägagångssätt och förslag till vidare studier. Slutligen redovisas 

Referenser och Bilagor. 
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2. Bakgrund 
 

För att kunna arbeta med konflikter så är det nödvändigt att vi vet vad konflikter är och hur vi 

påverkas av dem menar Marklund (2007). Författaren anser även att det alltid finns en orsak 

till att konflikter uppstår och att konflikterna skapas av oss människor.  

Konflikthantering bör därför läras ut i tidig ålder för att konflikter ska kunna bli något positivt 

och utvecklande istället för något negativt, detta kan även leda till att vissa konflikter i 

framtiden inte uppstår. Även Edling (1995) anser att desto tidigare barn lär sig att säga ifrån 

och säga vad de tycker desto fortare och lättare har de att klara sig i socialt umgänge, därför är 

det viktigt att barn lär sig att lösa konflikter redan i förskolan. Juul och Jensen (2003) berättar 

om vuxnas definitionsmakt, med det menar de att vuxna bestämmer vad som är rätt och fel, 

vilket de lär ut istället för att barnen får erfara det under en vuxens ledarskap. 

      En konflikt leder ofta till en förändring som kan vara smärtsam, men den kan även leda till 

en utveckling. En konflikt som inte blir hanterad, kan ligga och skava och sedan uppstå igen, 

då den även kan skapa en ännu större konflikt. Därför är det viktigt att konflikten hanteras på 

rätt sätt. Marklund (2007) menar även att en konflikt kan förkomma hos en individ. Alltså att 

en individ känner en spänning, till exempel en negativ känsla eller diskussion med en annan 

individ. Det behöver inte vara så att båda parterna känner av denna spänning, därför är det 

enbart en individ som har denna konflikt. Något som är vanligt i skolan enligt författaren, är 

att när en konflikt uppstår så går läraren in och ser till att parterna ber om förlåtelse för det 

som de gjort/sagt till varandra, dock är detta bara en rättelse i beteendet och inte en hantering 

av själva konflikten. Ett sätt att bearbeta konflikten kan då vara medling, då medlaren gå in 

och bearbetar alla olika led i konflikten.  

      Esbjörnsdotter (1994) menar att konflikter är en del av livet och att livet skulle bli färglöst 

och tråkigt utan konflikter, samtidigt som det finns vissa konflikter som vi helst skulle kunna 

vara utan. En konflikt med någon av våra närmsta tar oftast fram de absolut sämsta sidor hos 

oss själva, och sidor hos våra närmsta som vi aldrig kunde drömma om att de hade. Konflikter 

kan vara oerhört svåra att hantera, men om vi lär oss varför konflikter uppstår så kan det även 

bli lättare att hantera dem. Författaren betonar att om vi lär oss att förstå varför konflikter 

uppstår, så kan det vara lättare att hantera andra konflikter och rädslan för vad konflikter 

medför försvinner. Vilket i sin tur gör att risken till att konflikter uppstår minskar. Det kan 

även vara hälsosamt att ta en konflikt om individen är medveten om varför den uppstår. 

Författaren menar även att vi aldrig kommer att komma ifrån konflikter, men vi kan lära oss 

att hantera dem och leva med dem.  

2.1 Definition av begreppet konflikt och dess betydelse 
 

Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus och betyder motsättning, tvist eller 

sammanstötning. En konflikt kan vara bagatellartad och behöver inte alltid hanteras. Det är 

viktigt att fundera noga på vilka förutsättningar konflikthantering har (Maltén, 1998). 

Carlander (1990) anser att konflikter kan förkomma på exempelvis individnivå och 

gruppnivå. Maltén (1998) menar även att en konflikt kan trappas upp och det är vanligt att 

människor blundar för konflikter, det är viktigt att ta tag i en konflikt då den förr eller senare 

skapar problem som kan vara svåra att hantera. Det kan även vara så att när en konflikt 

trappas upp så kan det hända att det utses en syndabock eller en symtombärare, det vill säga 

då ett barn får bära skulden över en konflikt. När en konflikt trappats upp så pass mycket så 

den blir svår att lösa och det kan vara svårt att hitta en lösning som passar alla. Carlander 

(1990) anser att konflikter tar ofta mycket energi och individen kan känna sig tyngd och 
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splittrad. Det är även viktigt att lösa konflikter som uppstår och inte blunda för dem. Det är 

vanligt att vi människor blundar och drar oss undan från konflikter.  

      Maltén (1998) tar även upp konflikter på individnivå och menar att dessa konflikter kan 

vara då individen diskuterar ett beslut med sig själv, så som om jag ska ta bussen eller gå till 

jobbet. Det kan även vara då individen pendlar mellan olika roller som till exempel 

föräldraroll och yrkesroll. Carlander (1990) anser dock att konflikter på individnivå är en inre 

olöst konflikt, vilket kan styra en individs handlande samt förhindra möjligheten att leva ett 

fullständigt liv. En konflikt på individnivå kan även påverka individens omgivning. 

      Maltén (1998) diskuterar även konflikter på gruppnivå och i dessa konflikter ligger det en 

maktfråga, vem ska bestämma? Han menar även att det finns olika typer av konflikter på 

gruppnivå. Sakkonflikter, rollkonflikter, intressekonflikter, värde- och värderingskonflikter, 

samt strategikonflikter är några av de typer av konflikter som hör till gruppkonflikter. Dels 

kan det vara konflikter som bygger på missförstånd i kommunikationen, dels sakkonflikter 

som ofta handlar om oenigheter om hur olika resonemang och fakta ska värderas. 

Sakkonflikter kan till exempel uppstå då en beskrivning av en situation ska framföras eller när 

ett arbete ska läggas upp, vilka spelregler som gäller, vad som är tillåtet eller inte. 

Rollkonflikter är en annan typ av gruppkonflikt och den uppstår då identitet, solidaritet och 

lojalitet ställs mot varandra. Då det diskuteras vem som ska göra vad i till exempel hemmet så 

uppstår en rollkonflikt. Intressekonflikter inträffar då intressen, behov, förväntningar och krav 

drar åt olika håll, då varje enskild individ enbart ser till sitt egna intresse. Värde- och 

värderingskonflikter är en svårhanterlig konflikt då kompromisser sällan accepteras. Etiska 

och moraliska dilemman, politiska och ideologiska värderingar som står i motsatsförhållande, 

skilda måluppfattningar kring exempelvis människosyn och kunskapssyn är några av de 

konflikter som hör till värde- och vardagskonflikter. Den sista typen av konflikter på 

gruppnivå är strategikonflikter som gäller till exempel då det uppstår en diskussion om olika 

krav på hastigheter i ett förändringsarbete (Maltén, 1998). Grundtanken på konflikthantering 

är att hitta lösningar som gynnar alla parter som är inblandade i konflikten (Grünbaum och 

Lepp, 2005).  

2.1.1 Signaler på konflikters individuella uttryck 

 

Ansiktsuttryck, rörelsemönster, mimik, gester, sätt att tala och klä sig är en del av de ledtrådar 

som ofta talar för hur någon mår och känner sig för tillfället menar Mårtensson (1988). För att 

upptäcka en konflikt gäller det att vara vaken för hur personen du talar med ändrar 

ansiktsrörelser, gester med mera. Författaren tar upp olika punkter för signaler som kan leda 

till aggressivitet; 

 
 Spända muskel (kan ses i ansiktet och händerna). 

 Andningen blir häftigare. 

 Blicken börjar flacka runt i rummet. 

 Gesterna blir ryckiga, kanske också större än vanligt. 

 Röstläget kan avvika från det normala. 

 Sättet att uttrycka sig kan förändras (kanske börjar han/hon uttrycka sig mer högtidligt, försiktigt eller 

talar på ett för honom/henne ovanligt sätt). 

 Använder ironi eller tvetydliga formuleringar (”Oj, vad det låter bra, nästan för bra…” eller ”Vad du är 

snäll då!”) (Mårtensson, 1988, s. 34). 

 

Maltén (1998) tar även han upp olika signaler som tyder på att en konflikt är på väg att 

uppstå, bland annat kan dessa vara sjukskrivningar, personalomsättning, dålig arbetsro i 

gruppen, oro, rastlöshet, irritation, trötthet, koncentrationssvårigheter och passivitet. Vissa 

människor kan även få ångest och panikkänslor. I en barngrupp kan det även vara då något 
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barn ofta har ont i magen, ont i huvudet, längtar hem, vill inte gå till förskolan och även leker 

för sig själv, en del barn kan även vara okoncentrerade.  
 

2.2 Synen på konflikter 
 

Maltén (1998) resonerar att många människor tar avstånd från konflikter på grund av att de 

upplever som negativa. Författaren anser vidare att människor med sådana uppfattningar har 

svårt att ta tag i konflikter. Det kan dels bero på att en del känner sig kränkta och är rädda för 

att inte kunna kontrollera sina känslor och dels för rädslan över att bli utpekade som bråkiga 

personer som i sin tur kan leda till utfrysning i samhället. Vanliga kännetecken som 

förknippas med konflikträdda människor är bland annat tvekan, rädsla och osäkerhet. En 

sådan syn på konflikter kallas destruktiv syn som kan vara ett stort hinder för att en grupp ska 

kunna fungera (Maltén, 1998). 

      Författaren framhåller att en del människor uppfattar konflikter som något naturligt, det 

vill säga att det uppstår konflikter dagligen utan att vi märker det. Konflikter försvinner med 

tiden och de behöver inte alltid uppfattas som negativa. Det gäller att lära sig att leva med 

konflikter och människor måste acceptera att de alltid kommer att uppstå. Carlander (1990) 

argumenterar för att konflikter utvecklas olika beroende på hur människor hanterar dem. 

Författaren menar att om de inblandade löser konflikter får de en större förståelse för 

varandras känslor och tankar. Det finns flera orsaker till varför det uppstår konflikter, och det 

kan handla om allt ifrån att man har olika åsikter, inte håller vad man har lovat, uttrycker 

någonting som man inte menar och så vidare.  

2.2.1 När en konflikt uppstår 

 

En konflikt uppstår när två personer står mot varandra i en situation där den ena på ett eller 

annat sätt hindrar den andra personens strävan att nå ett mål, att tillfredsställa ett behov och att 

skapa och slippa en förändring. När två eller flera personer hamnar i en konflikt händer det 

många gånger att de inblandade inte lyssnar på varandra och istället försöker på ett eller annat 

sätt påverka varandra för att nå sina mål (Nilsson & Waldemarson, 2007). Författarna menar 

att en del konflikter går att lösa snabbare medan andra konflikter förblir olösta vilket då kan 

väcka negativa upplevelser hos människor. Människor saknar erfarenhet av att hantera 

konflikter på ett bra och positivt sätt och det kan vara ett hinder för en öppnare 

kommunikation. Detta kan bero på att många drar sig undan och undviker konflikter. Därför 

är det viktigt så som Marklund (2007) säger, att barn får lära sig att hantera konflikter redan i 

tidig ålder.  

      För att det inte ska uppstå destruktiva låsningar, alltså då personer väljer att undvika 

konflikten, är det viktigt att ta tag i konflikten och inte blunda för den. Många människor har 

en tanke om att konflikter kan försvinna av sig själva om man undviker dem. En del ser 

konflikter som ett misslyckande vilket också är en anledning till varför människor tar avstånd 

från konflikter (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

      Det händer lätt att någon går i försvar när en annan person visar överlägsenhet och 

fientlighet samt aggressiva beteenden. Författarna framhåller att genom att lyfta fram fel, 

svagheter, misstag, inbillningar och dumheter leder till att människor hamnar i konflikter samt 

att de visar en viss aggression mot varandra.  

      En god kommunikation och att öppet tala om problemen med varandra kan vara ett 

positivt och utvecklande sätt att lösa konflikten poängterar Nilsson & Waldemarson (2007). 

Författarna lyfter fram att när de inblandade vill förhindra en konflikt har de fokus på samma 
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sak, det vill säga att de strävar efter samma mål men även att de vill lösa tveksamheter 

samtidigt som de accepterar och respekterar den andres tankar.  

På så sätt blir personen inställd på att acceptera att ingenting är rätt eller fel.  

      Därför är det viktigt att det finns en öppenhet i samspelet som är ett bra verktyg för att 

kunna hantera osäkerheter, problem och konflikter på ett effektivt och nyttigt sätt anser 

författarna. Öppen kommunikation som är ärlig ger fler positiva möjligheter samt resultat 

medan negativ kommunikation som är oklar leder till krångliga problem (Nilsson & 

Waldemarson, 2007).  

      Granér enligt Forsman (2003) menar att mobbning är mindre professionellt hanterade 

konflikter som har sin grund i dåliga relationer och brist på kommunikation. Han menar även 

att ett dåligt ledarskap kan ligga i grund för dåliga relationer samt dålig kommunikation. 

Läroplanen för förskolan säger att ingen barn i förskolan ska utsättas för kränkande 

behandling, utan de ska istället uppleva tilltro och respekt.  

 
Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder 

eller för annan kränkande behandling (Lpfö98, s.3). 
 

Granér enligt Forsman (2003) tar även upp behovskonflikten, vilket innebär att personen i 

fråga känner sig otrygg och osäker och då börjar mobba en annan som försvar till att inte bli 

mobbad själv. Barn med sociala svårigheter kan ignorera ett ”nej” eller när det är något som 

han/hon inte får göra då de kan ha svårt att uttrycka sig verbalt anser Malloy och McMurray 

(2002). Författarna menar även att barn med svårigheter använder ofta öknamn, de sparkas 

och slåss och de även drar i andras hår då de vill utrycka sig och inte kan använda det verbala, 

de påstår också att barn som inte har några svårigheter inte använder detta då de vill uttrycka 

sig. Mårtensson (1988) menar att barn kan handla med ilska då de hindras göra något som de 

tänkt att göra då de kan känna sig fångade i vuxnas nät.  

 
 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

 
En grundförutsättning i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande är 

kommunikationen mellan människor som också anses vara en viktig länk till människors 

tänkande enligt Vygotskij (2001). Det är genom kommunikation som människor blir delaktig i 

kunskaper. Han menar att människor lär sig genom att vara i samspel med varandra och 

samspel grundlägger utveckling. Människor tillägnar sig kunskap och skaffar sig erfarenheter 

genom att tala samt lösa problem med människor i sin omgivning (Vygotskij, 2001). 

Människor påverkar varandras sätt att tänka genom att uttrycka sina idéer, tankar samt sitt sätt 

att hantera olika situationer som de sedan använder som en resurs för framtida situationer.  

Vygotskij enligt Säljö (2005) anser att det är viktigt att människor får lära sig att uttrycka sina 

känslor och upplevelser som har stor betydelse för människans utveckling i sitt tänkande. 

Det blir färre missförstånd och människor får större förståelse för varandras åsikter och sätt att 

tänka genom en god kommunikation och öppna samtal anser författaren. Då får även 

människor kunskap om sina känslor, åsikter, tankar samt värderingar menar Säljö (2005).  

       För att barn ska kunna klara av svårigheter behöver de kamrater och vuxna som de kan få 

hjälp av påstår Vygotskij (2001). Författaren tar även upp vikten av att pedagogers närvaro 

har en viktig och betydelsefull roll. Det är viktigt att som pedagog vara tillgänglig när det 

uppstår konflikter mellan barnen med tanke på att pedagogens agerande kan underlätta 

barnets sätt att hantera konflikter. Genom vägledning av vuxna samt interaktion med 
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kamrater, kan barnet få hjälp att lösa svåra uppgifter och situationer som är svåra att lösa på 

egen hand menar Vygotskij (2001). Det är under samspelet som barnet blir starkare i sitt 

tänkande och kan på så sätt genomföra svårlösta uppgifter. Även Säljö (2005) tar upp vikten 

av att människors kunskaper stärks genom interaktion med flera individer. Författaren menar 

vidare att det är genom deltagande, samtal samt reflektion om allt som sker i olika aktiviteter i 

förskolan som barnen får en större inblick och ökad förståelse för hur händelser kan uppfattas 

och tolkas av andra.  

      Vygotskij enligt Lindqvist (1999) anser att det inte sker någon utveckling och lärande av 

språk och tänkande utan kommunikationen. Det är i konflikter som barn lär sig om olikheter 

samt om sitt eget tänkande.  

 

2.4 Konfliktanalys  
 

Bohm och Laurell (2003), anser att många människor ofta är lite för snabba då de ska lösa en 

konflikt. Då människor väl bestämmer sig för att ingripa då en konflikt uppstått, så ingriper de 

oftast i frustration, vilket kan leda till att man agerar klumpigt som också ofta leder till ett 

misslyckande. De menar även att det är mycket svårt att tänka logiskt då en individ är inne i 

en konflikt och reaktionerna kan då vara känslomässiga, instinktiva och utan eftertanke. 

Därför är det viktigt att de utomstående närmar sig konflikter lugnt och metodiskt, istället för 

att även de agerar på samma sätt. Det är viktigt att du som ska hantera en konflikt vet vilket 

mål du har för att hantera konflikten samt att du noga tänkt efter hur du ska gå tillväga.  

      Författarna tar fram tre syften med en konfliktanalys; 

 
 Ge tillträckligt med information för att man ska kunna sätta in effektiva åtgärder 

 Hjälpa parterna att börja bearbeta konflikten 

 Skapa en möjlighet för parterna att se sin konflikt utifrån, dvs hur konflikten ter sig för någon annan 

(Bohm & Laurell, 2003, s. 54). 

 

De betonar att meningen med en konfliktanalys är att den ska skapa en tro på att konflikten 

går att lösa samt att den reder ut frågetecken och ökar viljan till att hitta en lösning till 

konflikten. Konflikter upplevs ofta som störande, hotfulla och negativa. En konflikt förändrar 

relationen mellan parterna och relationen blir aldrig densamma. Konflikter kan antingen lösas 

eller hanteras genom utåtagerande eller flykt. Alltså att personen reagerar aggressivt eller 

undviker konflikten. Då en konflikt ska lösas är det viktigt att inte säga vems fel det är, då det 

leder till försvarspositioner (Löwenborg och Gíslason, 2003).  

      Det finns tre olika nivåer om mognadsgraden i konflikter menar Löwenborg och Gíslason 

(2003), på den lägsta nivå så ses konflikten enbart som störande och handlar oftast om 

samarbetssvårigheter. För att lösa denna konflikt så bör ett samtal hållas av en professionell, 

då personalen ofta inte ser sin roll i denna konflikt. Men en professionell menas en person 

som har mer kunskap och erfarenheter av att hantera konflikter. Barn har oftast inte den 

erfarenhet som de behöver för att själva lösa en konflikt, då är det bra med en vuxen som 

vägleder barnen i konfliktlösningen. På den andra nivån är individen medveten om konflikten 

och att han/hon kan behöva ändra sitt beteende. Dock finns det inte så mycket kunskap och 

erfarenhet om att utarbeta konflikter på ett positivt sätt, därför kan det vara svårt för individen 

att veta hur han/hon ska gå tillväga. På den tredje nivån så finns det en bra förståelse för det 

ömsesidiga i konflikten, vilket leder till att konflikten ses som en möjlighet att lära sig något 

nytt om sig själv.  

      Forsman (2003) menar att det finns flera olika konflikter som även kan utvecklas till en 

mobbningssituation. Han menar även att en konflikt kan uppstå enbart för konfliktens skull så 
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den uppstår i samband med att ungdomar testar gränser genom att provocera. Rollkonflikter 

kan lätt uppstå då någon framhäver sina förtjänster, vilket kan uppfattas som dryg och 

överlägsen och därmed kan bli utsatt för mobbning (Aarland enligt Forsman, 2003). 

        

2.4.1 Strategier för konflikthantering 

 

Det finns fyra olika typer av strategier enligt Maltén (1998). Den första strategin är den 

Defensiva strategin, vilket innebär att konflikten löses genom att ignorera problemet, låtsas 

som om konflikten inte finns. Den används även då en syndabock utses, vilket ofta leder till 

att syndabocken ska bort från gruppen eftersom syndabocken skapar problem. Den andra 

strategin är Makt- och tvångsstrategin, denna strategi går till så att den ena parten spelar ut 

den andra parten genom att sätta press, väcka fram motpartens negativa sidor. Detta ger då en 

vinnare och en förlorare i konflikten. Maltén (1998) anser att detta inte löser själv konflikten 

utan att konflikten istället blir inkapslad. Den tredje strategin som författaren tar upp är den 

Rituella strategin, denna innebär att ändra vissa handlingsmönster, så som bordsplaceringar 

samt att avleda uppmärksamheten på konflikten, vilket leder till en trygghet, samt ett mer 

avspänt beslutsfattande. Den fjärde och den bästa strategin enligt Maltén (1998) är 

Samverkansstrategin, denna strategi innehåller problemlösande samtal, förhandlingar samt 

medling. 

       Det är viktigt att barn i tidig ålder får träna på empati och ömsesidigt tänkande för att få 

större förståelse för andra människor och deras olikheter. Detta är något som är viktigt i 

arbetet med konflikter (Carlander 1990 och Öhman 1996). Medling är också en strategi för att 

hantera konflikter, vilket går ut på att en tredje part blir inblandad i konflikten, men står som 

en neutral person menar Lind (2001) och Marklund (2007). 

2.4.2 Medling 

 

Det som är skillnad på konflikter och mobbning enligt Lind (2001) är att mobbning är en 

plågsam process som pågår en längre tid. I mobbning så är det även ofta ett flertal personer 

som förtrycker en person. Oavsett som det är mobbning eller en konflikt så är det viktigt att 

vuxna är där och hjälper barnen i medlingen, det är speciellt viktigt då det förekommer 

mobbing. När det uppstår en konflikt så kan oftast barnen lösa det själva, men med stöd och 

hjälp från vuxna. Lind (2001) definierar ordet konflikt som en svårartad motsättning som bör 

lösas, medan ordet mobba är då en person utser en hackkyckling. När en hackkyckling utses, 

så får personen som är hackkyckling ofta öknamn, elaka kommentarer och kan även bli utsatt 

för psykiska och fysiska angrepp.   

      Medling är då två parter har en konflikt, men släpper in en tredje person som underlättar 

samt hjälper parterna att själva hitta en lösning som passar dem båda (Lind, 2001). Medlingen 

går till så att medlaren (den tredje parten) hjälper de två som har en konflikt att föra en dialog. 

Medlaren tar reda på hur båda känner sig, vad som hänt och hur de vill att framtiden ska se ut. 

Författaren menar att det är viktigt att föra dialogen vidare för att vi ska kunna leva 

tillsammans i harmoni. Detta kan kopplas till läroplanen för förskola som säger; 

 
Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra 

skall stödjas (s.4). 
 

Medling är inte alltid tänkbart, det vill säga då parterna inte vill medverka. Det är även viktigt 

i en medlingssituation att ingen ska behöva känna sig ensam eller utstött. Hopkins enligt 

Marklund (2007) menar att medlingen i skolan ska vara fokuserad på att bygga och reparera 
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konflikter istället för att hantera beteenden. Författaren menar även att det är vanligt att skolor 

använder sig av bestraffning för att förebygga konflikter, dock kan detta skada den vuxen – 

elevrelation, eftersom otrygghet skapas. Då medling ska användas är det viktigt att alla parter 

är villig att ställa upp i detta och att ingen känner sig tvingad att delta.  

      När en konflikt uppstår mellan barnen är det oftast lärarna som löser problemet åt barnen 

och glömmer oftast bort att fråga efter barnens känslor. En del förskolor/skolor riktar in sig på 

att det är barnen som ska koncentrera sig på att komma med förslag för att finna 

konfliktlösningar (Lind, 2001).  

 

2.4.3  Ömsesidigt tänkande för barn 

 

Enligt läroplanen för förskolan är det viktigt att barn får träna på empati samt att de sätter sig 

in i andras perspektiv.  

 
Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling 

(Lpfö98, s.3).  

 

Ömsesidigt tänkande är en viktig grundförutsättning för konflikthantering menar Öhman 

(1996) och Carlander (1990). För att kunna förstå andras sätt att tänka samt leva sig in i 

andras situation krävs att barn fått möjligheten att utveckla förmågan till ömsesidigt tänkande. 

Detta framhåller författarna är en betydelsefull och grundläggande del i konfliktlösningar. Det 

är genom ömsesidigt tänkande som människor lär sig att leva sig in i andra människors 

situation och tänkande samt att de lär sig att acceptera olikheter belyser Carlander (1990) och 

Öhman (1996). Även Läroplanen för förskolan tar upp vikten av att barn ska lära sig att 

respektera varandra olikheter.  

 
Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Lpfö98, 

s.3-4). 

 

För att barnen ska träna på ömsesidigt tänkande krävs det att barnen känner sig trygga samt att 

de känner sig accepterade och respekterade, vilket är en viktig grund för socialt samspel och 

samspel är grundläggande för utveckling. Barnen behöver också kunna sätta ord på vad de 

själva tycker och tänker, det vill säga kunna uttrycka sina åsikter oberoende av vad andra 

tycker (Öhman, 1996).  

      Konfliktlösning bland barn ger ökad kunskap och förståelse för egna och andras känslor, 

behov och tankar. Det som är avgörande för hur en grupp ska fungera är bland annat att de 

enskilda individerna känner trivsel och trygghet. Detta för att gruppmedlemmarna ska känna 

motivation samt ha viljan att prestera när de deltar i olika aktiviteter/arbeten menar Carlander 

(1990). 
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3. Metod 
 

Denna studie bygger på frågeformulär. Tanken var att vi först skulle göra ett frågeformulär, 

sedan ställa följdfrågor i form av intervjufrågor, men det slutade med att det enbart blev 

frågeformulär. Detta då vi ansåg att pedagogerna skulle ha mer tid till att sitta i lugn och ro 

med frågorna. Vi får även på detta vis de öppna svaren som vi vill ha, men pedagogerna få 

även mer tid att reflektera kring dessa frågor ytterligare.  

       Holme och Solvang (1997)  menar att kvalitativa forskningsmetoder är mer fokuserad på 

individen och dess tankar och reflektioner. Forskaren sätter sig in i deltagarens situation och 

ser utifrån personens perspektiv. Denna undersökning gör att forskaren får en djupare 

uppfattning av det ämne som denne studerar. Det är även färre informanter i en kvalitativ 

undersökning till skillnad från kvantitativ undersökning. Kvantitativa forskningsmetoder 

passar bäst då en undersökning ska göras för att räkna ut statistik eller om forskaren vill nå ut 

till en större grupp deltagare. 

      Pedagogerna har i detta frågeformulär fått svara på frågor kring hantering av konflikter 

mellan barn. Några pedagoger har valt att svara på dessa frågor skriftligt och vissa har valt att 

svara via e-post. Kvale & Brinkmann (2009) säger att detta val av undersökning kallas för 

datorstödd intervju, detta kan användas då det är ont om tid för en uppsats eftersom det oftast 

går snabbare att analysera och avrapportera dessa än kvalitativa intervjuer. Dessutom menar 

de att när en datorstödd intervju görs så är rådata redan klar vilket leder till tidsvinst. En 

databaserad intervju är då de som undersöker, skickar frågor genom e-post och därefter 

inväntar svar från interformanten.  

      Cohen, Manion & Morrison (2007) anser dock att detta är ett frågeformulär och menar att 

om en noggrann dataundersökning ska göras så är det önskvärt med ett öppet frågeformulär 

då frågeformuläret är mer ostrukturerat, kvalitativt och ord baserat, då de öppna svaren 

fortfarande hålls vid liv. Cohen, Manion & Morrison (2007) samt Kylén (2004) anser att 

öppna frågor ger deltagarna en möjlighet att svara med egna ord, men det ställer även stora 

krav på att deltagarna ska kunna formulera sina svar. Kylén (2004) framhåller vikten av att 

begränsa utrymmet för varje fråga i frågeformuläret, detta för att inte få alltför långa svar. 

      Fördelarna med denna metod enligt Stukát (2005), som även han anser att detta är ett 

frågeformulär, är att informanten får möjlighet att utveckla och anpassa sitt svar. Nackdelarna 

är att de som undersöker får oftast inte så fylliga svar som de önskar sig, han anser även att 

informanterna ska vara skickliga på att uttrycka sig skriftligt eftersom svaren annars kan bli 

något korta (Stukát, 2005). Kvale & Brinkmann (2009) hävdar att datastödda intervjuer, 

precis som alla andra intervjumetoder, har för- och nackdelar. Nackdelen i en sådan 

undersökning är att de som håller i undersökningen går miste om informantens ansiktsuttryck, 

kroppsspråk samt röstläget, vilket även kan ha stor betydelse för att få fram tydliga och 

detaljerade beskrivningar. 

3.1 Urval 

 
I undersökningen deltog sex stycken pedagoger, varav alla arbetar på förskola. Alla 

informanter är kvinnliga, detta då det enbart arbetar kvinnliga pedagoger på de förskolor vi 

valt och göra vår undersökningen på. Eftersom konflikter uppstår överallt. Var vi än vänder 

oss, så finns det konflikter, stora som små. Så har valet av förskolor har inte spelat någon 

större roll, dock har vi ändå vänt oss till förskolor som vi känner till. Kvale & Brinkmann 

(2009) anser att den eller dem som forskar eller gör en undersökning bör göra undersökningen 

med så många personer som möjligt för att ta reda på så mycket fakta som möjligt. Det blir 
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svårt att se skillnader mellan grupper om antalet informanter är för få samt att det är svårt att 

göra ingående tolkningar av svaren om det är alltför många deltagare. 

      Alla namn i denna undersökning är fingerade namn. Valen av informanterna är gjorda ur 

ett bekvämlighetsurval, då vi känner till både förskolor och personal. Förskolorna heter i 

denna undersökning ”Förskola A” och ”Förskola B”. På förskola A, som ligger i 

Mellansverige, arbetar Astrid, Anna och Anita. Anita är 50 år och utbildad förskollärare. 

Astrid är 46 år och utbildad till barnskötare, sedan har vi Anna som är 52 år och är utbildad 

förskollärare. På förskola B arbetar Berit, Boel och Barbro. Berit är 49 år och har en tvåårig 

fritidspedagogutbildning. Boel är 50 år och har en barnskötarutbildning och Barbro är 65 år 

och är utbildad förskollärare. Även denna förskola ligger i Mellansverige. 

 

3.2 Sökning av litteratur/tidigare forskning 
 

Vi började arbetet med att söka tidigare forskning kring barns konflikter och hantering av 

detta, detta gjorde vi på sökbaserna LIBRIS, som finns finns på Högskolan i Gävles databas, 

vi använde oss även av ERIC CSA. Sökorden vi använt oss av när vi sökte svenska artiklar 

och tidigare forskning var Barn, konflikter, konflikthantering och förskola. När vi sökte 

engelska artiklar använde vi oss av sökorden; Child, Conflikts och preeschool. Vi har även 

kombinerat dessa sökord med varandra. Vi har försökt att begränsa oss då velat ha fokus på 

konflikter kring barn och hantering av konflikter, dock har det varit begränsat med forskning 

kring just konflikter med barn och hantering av detta. Därför har vi även tagit del av mycket 

forskning om hantering av konflikter i högre åldrar.  

 

3.3 Genomförande 
 

Vi började utforma frågor till vårt frågeformulär (se bilaga 2). När frågorna var klara tog vi 

kontakt med dem som var intresserad av att delta för att få ytterligare bekräftelse på att de 

ville medverka, detta genom telefonsamtal. Därefter började vi skicka ut frågeformulären, 

detta tillsammans med ett brev om information om vår studie samt om de etiska aspekterna 

(se bilaga 1). På förskola A besökte vi förskolan och delade ut frågeformulären till deltagarna, 

medan på förskola B skickade vi frågeformulären via e-post. Deltagarna fick sju dagar på sig 

att svara på dessa frågor, sedan samlade vi in dem och började bearbeta rådata. Anledningen 

till tidbegränsningen var för att de inte skulle tappa fokus på frågorna samt frågorna inte 

skulle läggas på hög och sedan glömmas bort. När vi hämtade in frågorna besökte vi båda 

förskolorna, detta för att höra om de hade några frågor till oss och för att vi ville fråga dem 

hur det hade gått. En pedagog på förskola A, och en pedagog på förskola B skickade svaren 

visa e-post, då de inte hade möjlighet att skriva ut frågorna. Efter insamlingen av svaren på 

frågorna så började vi gå igenom fråga för fråga, för att sedan börja jämföra svaren med 

varandra. Vi har i uppsatsen redovisat en sammanfattning av rådata.  

 

3.4 Etiska aspekter 
 

I detta arbete har vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna enligt Vetenskapsrådet (2009). 

Detta har vi gjort genom att skriva ett informationsbrev (se bilaga 1) till deltagarna. Enligt 

Kylén (2004) så ska informanterna få ta del av ett följarbrev som innehåller studiens syfte, 

vilka som skriver studien. Författaren tar även upp att det ska framkomma i brevet vilka som 
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ska besvara frågeformulären och hur lång tid de har på sig att svara på dessa frågor, och vart 

svaren ska skickas samt vad som kommer att hända med informanternas svar. De ska även få 

vetskap om hur de senare kan få tag på vår studie. Vi har valt att berätta muntigt hur lång tid 

de har på sig med frågorna och att vi själva kommer att hämta svaren. Vi har även berättat för 

informanterna vart uppsatsen går att hitta då studien är klar. Dock har två deltagare valt att 

skicka svaren visa e-post då de inte haft tillgång till skrivare. Kylén (2004) anser även att 

deltagarna ska få information om de etiska aspekterna. Detta framkommer i vårt 

informationsbrev där de fått tagit del av att informationskravet innebär att det är frivilligt att 

deltaga. Personerna har även enligt samtyckeskravet godkänt att deras svar används i vårt 

arbete. Därefter har de även fått tagit del av konfidentialitetskravet genom att vi meddelat att 

de är anonyma i detta arbete och att varken deras namn eller förskolans namn kommer att 

synas i vårt arbete. Till sist har de tagit del av nyttjandekravet då de blivit informerade om att 

deras svar enbart kommer att användas till detta arbete om konflikthantering i förskolan. 
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4. Resultat 
 
Vi har varit i kontakt med två olika förskolor där tre pedagoger på varje förskola har fått svara 

på ett frågeformulär. Frågorna som vi ställt (se bilaga 2) är formulerade och formade då målet 

var att få en större inblick i hur pedagogerna arbetar och hanterar konflikter. Nedan kommer 

resultatet av dessa svar att presenteras. Vi har även gjort en sammanställning av deras svar där 

vi i sammanfattningen jämför pedagogernas svar med varandra, samt skillnader och likheter 

mellan de olika förskolorna. Vi har presenterat förskolorna som ”Förskola A” och ”Förskola 

B”, detta för att det tydligt ska synas skillnader mellan de olika förskolorna. Vi har valt att 

ändra namnen så att alla på Förskola A heter något på bokstaven A, medan på Förskola B, så 

heter alla pedagoger något på bokstaven B. Vi har även valt att ha med namnen, då vi anser att 

det tydligare syns vem som säger vad.  

  

4.1 Förskola A 
 

På denna förskola svarade två förskollärare samt en barnskötare på frågeformulären. Anita, 

Astrid och Anna är de som arbetar på förskola A. Nedan visar på en bearbetad 

sammanfattning av rådata.  

4.1.1 Pedagogernas uppfattningar om konflikter 

 

Pedagogerna på förskola A anser att konflikter är bland annat åsiktskonflikter, mobbning och 

aggressivt beteende. Astrid och Anita menar även att det kan uppstå konflikter då barnen är 

oense om något, tillexempel regler i ett spel eller en lek.  

      Astrid berättar även att ; 

 
  Konflikter är utvecklande och kan vara smärtsamma och obehagliga. 

 

Detta kan även kopplas till Annas tänkande kring att konflikter kan bidra till att mobbning 

uppstår samt aggressivt beteende. Hon lyfter även fram att konflikter kan uppstå då något barn 

stör andra i deras lek.  
  

4.1.2 Olika signaler då en konflikt uppstår 

 

Signalerna som visar på att en konflikt är på väg att uppstå kan till exempel vara då barnen är 

högljudda och oroliga.  

 
Sedan får man vara lyhörd och observant på hur leken, samspelet mellan barnen fungerar. Man 

kan både höra, se på kroppsspråket, ansiktsuttrycket att nu är det något på gång. Om man har 

turen att finnas i närheten, annars så hinner man inte dit förrän det hörs att någon gråter/skriker 

(Anita).  

 

Astrid menar dock att signalerna är olika, detta beroende på de inblandade i konflikten samt 

vilken slags konflikt det handlar om. Anna anser även att detta kan vara olika mellan olika 

barn. Astrid ser även att vissa signaler är då slag och knuffar inträffar, samt då någon blir 

ledsen och springer undan.  
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4.1.3 Olika strategier för att möta konflikter.  

 

Alla pedagoger är överrens om att slag, hårda ord och kränkningar inte är tillåtet, då detta 

inträffar ska en vuxen gå in och bryta konflikten. Astrid hävdar att när barnen lugnat ner sig 

och inte skadar någon annan så är det viktigt att sätta sig tillsammans med barnen och reda ut 

vad som hänt, hon menar att det är viktigt att låta barnen själva få en chans att reflektera över 

vad som hänt och sedan själva få försöka att lösa konflikten med hjälp av en vuxen.  

      Anita säger ; 

 
Om konflikten redan inträffat så tar jag först hand om den som blivit ”fysiskt” skadad, då får den andre 

gå och sätta sig och lugna ner sig. Sedan får båda komma till tals och berätta vad som hänt, det gäller då 

för mig att ställa ”öppna” frågor, till exempel hur, när, varför etc. Viktigt att båda barnen får sätta ord 

för sina känslor och det som inträffat. När båda berättat, så har jag förhoppningsvis en ”situationsbild” 

klar för mig. Om jag har sådan tur, så är det viktigt att den som startat konflikten får hitta en lösning 

(tillsammans med mig) och försöka ställa allt tillrätta så att det känns bra för alla inblandade. Som tur är 

så är det oftast någon som tar på sig skulden, annars så får man undersöka om det finns vittnen till 

själva händelsen. Gärna då någon vuxen eller neutral person. För ibland så får vissa barn tyvärr ”bära 

skulden” trots att de inte varit den drivande i konflikten (Anita).  
 

4.1.4 Barns sätt att hantera konflikter. 

 

Pedagogerna är eniga om att barn kan hantera vissa konflikter själva så länge de inte skadar 

någon annan fysiskt eller psykiskt. Anita anser även att förhoppningsvis så har barnen vuxna 

omkring sig som ger en bra bild över hur en konflikt kan hanteras på ett bra sätt. Hon menar 

även att det är viktigt att barnen själva får öva på att sätta ord på sina känslor och på så sätt få 

en bättre förståelse för andras känslor, detta håller Anna med om när hon berättar; 
 

När jag som vuxen hjälper till med vilka verktyg barnen kan använda sig av. Samt att träna barnen på 

att vara empatiska och lyssna på varandra (Anna). 

4.1.5 Att arbeta med konflikter samt handlingsplan.  

 

Anna och Anita anser att de inte har någon handlingsplan som de använder sig av då de 

arbetar med konflikter. Astrid poängterar att de har en likabehandlingsplan som används på 

hela förskolan. Anna och Anita tar däremot upp att de har en specialpedagog på förskolan 

som ger råd och förslag på hur de kan arbeta med svårlösta konflikter.  

 
Vi jobbar bland annat med samarbetsövningar, turtagning, känslouttryck, olikheter (familjen, 

personligheter), styrd kamratlek, rollek, sagor/böcker, bemötande av varandra (Astrid). 

 

Anna och Astrid lyfter fram vikten av att vara i närheten av de barn som ofta hamnar i 

konflikter med andra barn. Anna tycker även att det är viktigt att vara lyhörd på vad som 

händer och vad som sägs. Anita menar att de är så pass trygga i deras yrkesroll att de vågar gå 

in och hantera konflikter samt att de även kan ge varandra i arbetslaget beröm och kritik för 

deras sätt att hantera konflikterna.  
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4.2 Förskola B 
 

På förskola B har vi lämnat frågeformulären till en fritidspedagog, en barnskötare och en 

förskollärare, Berit, Boel och Barbro. Nedan presenteras pedagogernas sammanfattade svar 

från frågeformulären.  

 

4.2.1 Pedagogernas uppfattningar om konflikter 

 

Pedagogerna på denna förskola anser att konflikter är då barnen bråkar och är elaka mot 

varandra, det vill säga, gör illa någon psykiskt eller fysiskt. De resonerar som så att en del 

konflikter bygger på olika uppfattningar om regler i en lek samt då barnen är oense om något. 

Barbro lyfter även fram rollkonflikter, då vissa barn vill ha en mer dominant roll men kanske 

inte alltid får den. 

 
Jag har sett konflikter som har handlat om saker som barnen har haft svårt att dela med varandra, att en 

del barn har uteslutits ur leken, att en del barn har svårt med lekregler, ömsesidighet och turtagning 

samt att barn hamnat i slagsmål  (Barbro).  

 

Boel håller med det Barbro säger i hennes citat, då även hon anser att konflikter kan uppstå då 

barn blir uteslutna ur leken. Barbro anser att konflikter inte alltid är mellan barnen, utan de 

kan även vara barn-vuxna konflikter eller vuxna-vuxna konflikter.  

4.2.2 Olika signaler då en konflikt uppstår 

 

Signalerna som tyder på att en konflikt är på väg att uppstå menar Boel kan vara barns röster. 

Detta håller Berit och Barbro med om.  

 
De vanligaste signalerna som jag ser när en konflikt uppstår är att barnen ser oroliga ut, att de är 

högljudda, skriker väldigt mycket men även att de leker våldsamma lekar med varandra. En del barn ser 

rädda och oroliga ut och en del ser ledsna ut (Barbro).  

4.2.3 Olika strategier för att möta konflikter. 

 

Boel och Barbro hävdar att konflikter som bidrar till att någon gör illa någon annan fysiskt 

eller psykiskt inte är tillåtet. När det uppstår så särar de på barnen och låter dem lugna ner sig 

en stund för att de senare ska kunna diskutera vad som hänt. Det är viktigt att barnen får 

uttrycka sina känslor och att ingen ska utses som syndabock.  

 
Det blir ingen bra lösning om pedagogen försöker hitta en syndabock för att bli av med konflikten och 

på så sätt dra sig undan. Det blir ingen bra lösning om pedagogen skyller allt på den ena för då kränker 

man barnet. Det viktigaste är att utveckla en negativ konflikt till något positivt, att det blir ett bra slut då 

båda parterna känner sig nöjda med resultatet. Men om det handlar om konflikter som kan lösas mellan 

barnen är det viktigt att låta de få möjligheten att lösa konflikten på egen hand. Pedagogens roll är att få 

barnen att berätta vad de tycker och tänker och hur de tillsammans kan komma på en bra lösning istället 

för att gå in och bryta på en gång (Barbro). 

 

Berit anser att det är viktigt att kunna lyssna på varandra och ge barnen en chans att försöka 

lösa konflikterna själva. 
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4.2.4 Barns sätt att hantera konflikter. 

 

Alla pedagogerna är eniga om att barnen ofta kan lösa konflikterna själva, men att 

pedagogerna ska finnas tillhands som stöd och ställa frågor för att hjälpa barnen på traven i 

konfliktlösningen.  

 
Barn är ofta bra på att hantera konflikter själva men då gäller att som pedagog inte gå in på en gång och 

lägga sig i problemet. Jag menar, ser man att det är svårt kan man fråga så enkelt som: Hur ska vi göra 

nu då? Barnen har oftast bra lösningar tycker jag  (Berit). 

 

Barbro menar att så länge som barnen inte skadar varandra så ska de få en chans att lösa 

konflikten själva. 
 

Så länge konflikterna inte handlar om slagsmål och diskriminerande ord så tycker jag att man ska låta 

barnen försöka att hitta en bra lösning. Det är viktigt att barnen redan i tidig ålder får träna på att sätta 

sig in i andras perspektiv, att försöka förstå andras känslor, att de visar varandra respekt samtidigt som 

de själva känner att de har rätten att få uttrycka sina känslor. Barnen lär sig i förskolan att acceptera och 

respektera varandras olikheter. Alla i arbetslaget arbetar utifrån denna tankesätt (Barbro). 

 

4.2.5 Att arbeta med konflikter samt handlingsplan. 

 

Både Boel och Barbro hävdar att de inte har någon handlingsplan som är förebyggande mot 

konflikter. Detta är något som Berit valt att inte svara på. Boel menar att de försöker 

tillsammans med barnen att hitta en lösning då en konflikt uppstår.  

 

 
             Vi försöker att vara med och känna av, avleda och avbryta så gott det går. Men vi försöker även att prata        

             med barnen då konflikter uppstår för att tillsammans hitta en bra lösning (Boel).  

 

Berit menar att de inte går in i en konflikt om det inte är slagsmål, utan att de ger barnen 

utrymme att försöka lösa konflikten själva. Hon anser även att det är viktigt att föregå med 

gott exempel som vuxen. Barbro hävdar däremot att det inte enbart räcker med erfarenheter, 

även om det är en viktig del, utan att det är viktigt att även få en utbildning i 

konflikthantering. Det kan bidra till nya arbetssätt och nya verktyg i arbetet med konflikter.  

Hon berättar även att de har hjälp och stöd av specialpedagog i arbetet med detta.  
 

En del pedagoger, speciellt nyexaminerade pedagoger kan ha svårt att hantera konflikter mellan barnen 

på förskolan när han/hon börjar jobba. Jag har sett hur förvirrade och oroliga de har sett ut men att de 

med tiden lärt sig genom erfarenheter och hjälp från arbetslaget att lösa konflikter på ett bra och 

effektivt sätt. Har man en god kommunikation så går det att lösa det mesta och då handlar det om en bra 

kommunikation både mellan pedagog-barn samt mellan personalen i arbetslaget (Barbro). 

 

4.3 Sammanfattning 

 
Konflikter kan vara alltifrån barn-vuxna konflikter, barn-barn konflikter samt vuxna-vuxna 

konflikter. Det kan även vara då barn är oeniga om regler i en lek, spel, åsikter eller olika 

roller. Då en konflikt uppstår så visar det ofta i att barn blir oroliga och högljudda. Detta syns 

ofta i barnens ansiktsuttryck och kroppsspråk.  
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      Alla pedagoger i denna undersökning är överrens om att slag, hårda ord och kränkningar 

inte är tillåtet, då går de in och avbryter konflikten, samt sätter sig ner med barnen och har ett 

samtal med dem, detta för att barnen ska få sätta ord på sina känslor. Men de menar även att 

barn ofta kan lösa konflikter själva, så länge de inte skadar någon annan. Detta ska då ske med 

hjälp av en vuxen. Det är nästan alla överrens om att de inte använder någon handlingsplan 

för hur de ska arbeta med konflikthantering. Vuxnas erfarenheter är en viktig del i arbetet med 

konflikhantering för att på bästa möjliga vis hjälpa barnen att utveckla deras sätt att hantera 

konflikter.  

      Det finns ingen större skillnad mellan förskolorna i sättet att arbeta med konflikter, alla är 

överrens om att diskutera konflikterna tillsammans med barnen och att fysiskt skada någon 

annan inte är tillåtet. Båda förskolorna får även hjälp och stöd av specialpedagog i arbetet 

med att förebygga konflikter. De skillnader som uppmärksammas mellan förskolorna är att 

pedagogerna på Förskola A är mer fokuserade på de barn som ofta hamnar i konflikter och 

håller sig ofta i närheten av dessa barn. Detta är inget som pedagogerna på Förskola B 

nämner, utan de försöker vara tillhands på samma sätt för alla barn. På Förskola A lyfter de 

även fram känslor kring konflikter på en annan nivå än på Förskola B, då de framhäver hur 

smärtsamma och obehagliga konflikter kan bli, samt att de kan leda till mobbning.  

      Vi ser även en skillnad mellan olika pedagoger och deras sätt att hantera konflikter. Detta 

genom att på Förskola A så menar en pedagog att de har en likabehandlingsplan som hela 

förskolan går efter, vilket de andra på denna förskola inte nämner. En annan pedagog på 

denna förskola anser även att det är viktigt att hitta syndabocken i konflikten då pedagogen 

menar att den som inte startat konflikten ska heller inte behöva bära skulden i detta.  

      På Förskola B så anser en av pedagogerna att det är viktigt att få utbildning i 

konflikthantering, vilket de andra pedagogerna inte nämner. Hon menar att på så sätt kan de 

hitta nya arbetssätt och metoder för att utveckla sitt sätt att hantera konflikter.  
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5. Reflektioner 
 

Så som Löwenborg och Gíslason (2003) och Esbjörndotter (1994) menar Astrid att konflikter 

kan vara svåra att hantera och att de upplevs ofta som störande, hotfulla, negativa, 

smärtsamma och obehagliga. Alla informanter anser att en konflikt är då barnen inte kommer 

överens om något. Anna, Boel, Berit och Barbro menar även att konflikter kan vara då 

aggressivitet uppstår, när barn slåss, bråkar verbalt och är dumma mot varandra.  

      Anna menar även att en konflikt kan uppstå när något barn stör andra barn i deras lek. 

Boel, Berit och Barbro menar dock motsatsen, att en konflikt kan uppstå då ett barn inte får 

vara med och delta när andra barn lekt. Anna menar så som Forsman (2003) att konflikter 

även kan leda till mobbning. Forsman (2003) anser att det framförallt är rollkonflikter som 

leder dit då barn testar gränser genom att provocera, vilket då kan gå överstyr.  

      Signaler på att en konflikt är på väg att uppstå kan vara många. Anna, Astrid, Berit och 

Barbro menar att orolighet och högljuddhet är två av signalerna. Andra signaler som 

deltagarna tar upp är bland annat heta diskussioner, slag, knuffar, kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och röster. Mårtensson (1988) anser även han att gester, röstläge och ansiktsuttryck är några 

av signalerna som kan synas då en konflikt är på väg att uppstå.  

5.1 Strategier för att hantera konflikter 
 

Medling är en av strategierna som kan användas i ett arbete med konflikter menar Lind 

(2001). Deltagarna anser i undersökningen att det inte är acceptabelt att göra illa någon annan. 

De menar även att ibland kan barn själva lösa konflikter, dock är det viktigt att vuxna finns 

som stöd.  

5.1.1 Medling 

 

Lind (2001) menar att oftast kan barn lösa konflikter själva, men med hjälp och stöd av 

vuxna. Medling är en strategi som kan användas vid konflikter, vilket går ut på att de två 

parterna som har konflikten släpper in en tredje part som hjälper parterna att hitta en lösning 

på problemet som passar de båda. När Boel och Barbro säger att det är viktigt att fråga barnen 

hur de tycker att de ska lösa konflikten, mycket för att barnen själva ska få möjlighet att 

berätta vad som hänt och för att de ska få möjlighet att lugna ner sig. Detta kan man kanske se 

som medling. Även Berit, Anna, Astrid och Anita tycker att det är viktigt att lyssna på barnen 

och att de själva ska få reflektera över vad som hänt samt att de ska få sätta ord på sina 

känslor.  

5.1.2 Nolltolerans 

 

Anna, Astrid, Anita och Barbro menar även att det är nolltolerans mot slag och hårda ord. 

Anita anser även att det är viktigt att hitta den person som har skulden i att konflikten uppstått 

då den som är oskyldig ska slippa bära den. Detta tycker Barbro att så ska inte en konflikt 

hanteras, hon menar att pedagogen aldrig ska skylla konflikten på ena barnet, då hon anser att 

det är en kränkning mot barnet. Marklund (2007) menar att ofta så går läraren in och ber 

parterna att be om förlåtelse, dock är detta enbart en rättelse av beteendet och inte en 

hantering av själva konflikten.  

      Nilsson och Waldermarsson (2007) menar att god kommunikation och att tala öppet om 

det problem som uppstått kan vara ett sätt att lösa konflikter, medan Carlander (1990) och 
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Öhman (1996) anser att ömsesidigt tänkande är en grundförutsättning för att hantera 

konflikter. För att genomföra detta är det viktigt att barnen känner sig trygga samt accepterade 

och respekterade.  

5.1.3 Barn kan lösa konflikter själva 

 

Alla deltagande i frågeformulären anser att barn ibland kan lösa konflikter själva, men det ska 

finnas vuxna som stöd och de ska vägleda barnen i detta. Anita och Barbro anser att om ett 

barn blir fysiskt angripen så ska alltid en vuxen rycka in, då ingen får skada någon annan. 

Marklund (2007) hävdar att det är viktigt att veta varför konflikten uppstår för att vi ska 

kunna lösa den och att hantering av konflikter bör läras ut i tidig ålder.  

      Barbro menar att så länge det inte förekommer slag eller diskriminering så ska barnen 

själva få försöka att lösa konflikten. Det är viktigt att pedagogerna får en utbildning inom 

konflikthantering och att det inte enbart räcker med erfarenheter. Hon menar även att med god 

kommunikation så kan det mesta lösas.  

 

5.1.4 Handlingsplan 

 

På förskola A så svarar både Anna och Anita att de inte har någon handlingsplan för hur de 

ska arbeta med konflikter. Men att de arbetar med att vara lyhörda på vad som händer och 

sker på förskolan, de berättar även att de använder en specialpedagog som bollplank i deras 

arbete med konflikter. Astrid säger däremot att de har en likabehandlingplan som är 

obligatorisk för hela förskolan. Astrid berättar även att de arbetar med samarbetsövningar, 

turtagning, känslouttryck och olikheter.  

      På förskola B så berättar Boel och Barbro att de inte har någon handlingsplan, medan detta 

är någon som Berit valt att inte svara på. Boel anser att de försöker känna av, avleda och 

avbryta så gott det går och tillsammans med barnen hitta en lösning om konflikter uppstår. 

Berit däremot menar att de lärt sig att hantera konflikter genom egna erfarenheter och att de 

inte går in i en konflikt på en gång om det inte är slagsmål. Hon poängterar även att det är 

viktigt som vuxen att föregå med gott exempel.  
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6. Diskussion 
 
Nedan redovisas för och nackdelar med tillvägagångssättet för arbetet med denna studie, detta 

i metoddiskussionen. I denna del diskuterar vi även andra tillvägagångssätt för denna studie.  I 

resultatdiskussionen diskuterar vi vårt resultat samt litteratur. Här kommer även våra egna 

värderingar och synpunkter in. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Vi startade denna studie då vi tänkte göra intervjufrågor, men vi valde istället att göra 

frågeformulär då pedagogerna skulle få mer tid och möjlighet att svara och reflektera kring 

frågorna. Frågeformuläret har gått till så att deltagarna har fått frågorna utskriva på ett papper, 

de har sedan haft möjlighet att sitta när de själva passar med dessa frågor. För att begränsa 

tiden något så har de enbart haft sju dagar på sig att svara på dessa frågor. Antalet deltagare i 

denna undersökning är sex personer. Anledningen till att vi valde att använda oss av sex 

deltagare var för att om de varit färre deltagande så hade vi inte fått lika variation på svaren, 

dock hade antalet med informanter varit större så hade vår tid inte räckt till.   

     Anledningen till att vi valt att göra ett frågeformulär är för att vi anser att de får mer tid 

och möjlighet att sitta med frågorna i lugn och ro, vi anser även att de har haft möjlighet att 

utveckla sina svar på ett annat vis. Även Stukát (2005) anser att frågeformulär ger deltagarna 

möjlighet att utveckla och anpassa sina svar. Vi har valt att ställa öppna frågor då svaren 

fortfarande blir levande, vilket Cohen, Manion och Morrison (2007) anser är viktigt.  

      Så som Stukát (2005) anser så är nackdelen med detta att vi inte får de spontana svaren 

samt att frågorna kan ha misstolkats och det inte funnit någon möjlighet för oss att ställa 

följdfrågor. Vissa svar har då blivit något korta och kanske inte så konkreta som vi hoppats 

på. Det är även större risk för bortfall när vi inte kan sätta oss ner tillsammans med deltagarna. 

Detta har synliggjorts då en pedagog på ena förskolan valde att inte delta i studien, vilket 

ledde till att vi fick höra med en annan pedagog på samma förskola om hon var villig att delta. 

Det finns både fördelar och nackdelar med detta anser vi. Eftersom personen kanske känner 

sig mindre tvungen att delta och har lättare att tacka nej till att delta i undersökning, så är detta 

en fördel. Nackdelen är som vi tidigare skrev, att bortfallet är större, men även att de kanske 

inte alltid lägger så mycket engagemang som vi hoppats på. Nackdelen är även den att vi inte 

vet om deltagarna diskuterat frågorna med varandra. Detta kan leda till att pedagogerna 

påverkas av varandra och inte följer sina egna känslor och åsikter för fullt. På ena förskolan 

har vi i resultatet sett att vissa svar liknar varandra.  

      Efter att ha gjort denna studie och detta val av metod, undrar vi hur denna metod påverkat 

vårt resultat. Hade det sett annorlunda ut om vi använt oss av kvalitativa intervjuer? För i 

kvalitativa intervjuer får vi ögonkontakt, bättre möjlighet till att tolka kroppsspråk, mimik och 

gester. Vi hade även fått möjlighet till att ställa följdfrågor. Pedagogerna hade även haft 

möjlighet att fråga oss om det var någon fråga som de inte uppfattade korrekt.  

6.2 Resultatdiskussion 
 

Det finns olika typer av konflikter, till exempel kan det handla om en olöst diskussion, om att 

två parter är oense om något, tycker olika, vill olika, har olika personligheter och så vidare. Vi 

tror att när ett barn skapar en konflikt med ett annat barn, så behöver det inte alltid bero på det 

andra barnet, utan att han/hon har en konflikt inom sig själv. Många gånger har vi under vår 
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verksamhetsförlagda utbildning sett att detta kan inträffa då vissa barn fysiskt skadar någon 

annan utan anledning. Anledningen till detta kan ligga hos barnet själv och inte hos den 

fysiskt utsatta. Det kan handla om att barnet mår psykiskt dåligt, det kan ha med 

familjerelationer att göra samt andra orsaker. Detta överrensstämmer med det som Carlander 

(1990) menar att konflikter på individnivå kan påverka den yttre omgivningen.  

Vi har även sett att det uppstår andra konflikter mellan barnen som handlar till exempel om 

leksaker, delade meningar om spelregler, olika roller och olika åsikter. Vi tycker som Barbro, 

med flera, att en av de vanligaste konflikterna mellan barnen är rollkonflikter och lekregler, 

en del barn vill ha roller som har högre status medan andra barn får en oönskad roll. Maltén 

(1998) kallar den här typen av konflikter för konflikter på gruppnivå som handlar om 

sakkonflikter, rollkonflikter, intressekonflikter och värde- och värderingskonflikter. 

Författaren framhåller även att konflikter på gruppnivå kan ses som en maktfråga som handlar 

om vem som ska bestämma. Många gånger har vi upplevt att det barn som har kommit på 

leken själv bestämmer över vem som ska vara med och ha vilken roll. Vilket i sin tur leder till 

att det slutar med att ett eller flera barn protesterar mot beslutet och detta kan leda till att en 

konflikt uppstår. Brist på förmåga till turtagande kan leda till att barn blir uteslutna ur leken. 

Dessa barn som har svårt att uppfatta leksignalen, turtagning och samförstånd, hamnar lätt i 

konflikt med andra barn. Vi anser därför det är viktigt att en vuxen finns i närheten och 

förklarar lekreglerna för barnet, vilket kan förhindra att konflikter uppstår i leken. Pedagogen 

bör finnas i närheten av barn som har svårt för kamratrelationer eftersom dessa barn ofta blir 

retade, har få vänner, slåss och bråkar. Pedagogens stöd och närhet ska vara en länk till 

kommunikationen mellan barnen. Det gäller att alla barn får uppleva delaktighet i 

verksamheten anser vi.  

 

6.2.1 Pedagogers sätt att hantera barns konflikter 

 

Vi anser även som Astrid att konflikter kan vara smärtsamma och obehagliga. Därför 

resonerar vi att det är viktigt att lära barnen att hantera konflikter redan i tidig ålder. Marklund 

(2007) och Edling (1995) anser att konflikthantering bör läras ut i tidig ålder, det vill säga 

redan i förskoleåldern för att konflikter ska kunna bli något positivt och utvecklande istället 

för något negativt. Pedagogen bör lyfta fram det positiva i alla konflikter och även ha en 

positiv inställning istället för att vara negativ. Om pedagoger försöker döma barn istället för 

att lyssna på barnens upplevelser kan detta leda till förstärkning av negativt beteende hos barn 

och det gäller att inte lyfta fram barnets negativa sidor. Edling (1995) anser att barn lättare 

klarar av det sociala samspelet med andra när de lär sig att hantera konflikter i tidig ålder. 

Men vi tror inte att konflikter kommer att upphöra helt så länge vi är i samspel med andra 

människor, vi kan lära oss att hantera dessa konflikter och skapa något positivt utav det. Lär 

man sig att hantera konflikter redan i förskolan så får man större förståelse och respekt för 

andra människors sätt att tänka. Vi anser att med hjälp och stöd av oss vuxna kan barn hantera 

konflikter själva så länge det inte handlar om att skada någon annan fysiskt. Alla pedagoger i 

vår studie är eniga om att slag och kränkningar inte är tillåtet och att pedagoger bör bryta 

konflikten när detta sker. Men även när detta sker så anser vi att det är viktigt att lyssna på 

barnens upplevelser av själva händelsen eftersom det är viktigt att barnen får sätta ord på sina 

känslor. Detta kopplar vi även till läroplanen för förskola (Lpfö98), som tar upp att barn ska 

få möjlighet att utveckla sina tankat och känslor. Men vi har under vår verksamhetsförlagda 

utbildning även stött på pedagoger som har avbrutit sådana konflikter utan att lösa dem, 

snarare har de rättat barnens beteende. Marklund (2007) hävdar att det ofta händer att 

pedagoger går in och berättar för barnen att de ska be varandra om förlåtelse istället för att 

fråga barnen om hur de upplevde konflikten. Vi anser att det är viktigt att barnen känner sig 
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trygga och respekterade för att de ska kunna öppna upp sig till oss vuxna. Om barnet känner 

sig utsatt och utpekad så kommer han/hon att känna sig kränkt vilket kan leda till att han/hon 

kan tappa förtroendet för oss vuxna.  

      Anita poängterar att det är viktigt att hitta det barnet som är drivande i en konflikt då det 

barnet som inte är drivande inte ska behöva bära skulden. Vi anser att detta synsätt kan skapa 

en syndabock och barnet som kanske har varit drivande i konflikten kan tappa förtroendet för 

den vuxne då han/hon känner skuld inför vad som har hänt. Barbro anser däremot att det är 

viktigt att inte skylla konflikten på någon utan det viktigaste som pedagog är att försöka 

lyssna på båda parter för att sedan komma fram till en lösning som tillfredställer alla 

inblandade i konflikten. Även Anita menar att alla ska känna sig nöjda men hon är noga med 

att den som inte har påbörjat konflikten ska heller inte behöva bära skulden. Maltén (1998) 

menar att det kan vara svårt att hantera konflikten då en syndabock har utsetts eftersom 

tryggheten på så sätt bryts.  

      Lind (2001) anser att barn kan komma på bra lösningar till konflikter men att det behövs 

en vuxen i närheten för att underlätta arbetet av konflikten. Vi håller med författaren om att 

medling kan vara en positiv strategi i arbetet med konflikthantering. Men då är det viktigt att 

alla som är inblandade i konflikten vill vara med och inte att de känner sig tvungna menar 

Lind (2001). Medling ger många möjligheter för barn som vill bli bekräftade och vill få sina 

röster hörda. Frågan är då, är det säkert att ett barn med utagerande beteende eller barn i 

behov av särskilt stöd ställer upp och deltar i ett samtal? Kan barn med språksvårigheter som 

har svårt för att sätta ord på sina känslor, ta del av medling? Vi anser att barn som saknar 

förmågan att kunna uttrycka sina känslor, upplevelser samt behov, har svårt med konflikter 

och en hel del konflikter blir olösta. Det kan vara svårt för alla barn att komma på egna 

lösningar till att lösa konflikter. Det går inte att hantera konflikter enligt denna modell om 

deltagarna vägrar att samtala med varandra. Det är viktigt att alla tar hänsyn till barn som inte 

vill delta samt visa respekt. Medling ska inte upplevas som tvång utan det är frivilligt. Alla 

barn kräver att bli respekterade vare sig de anses ha ett aggressivt beteende eller inte. Då vi 

tycker att det är pedagogens roll att ta reda på de bakomliggande orsakerna och på vilket sätt 

de kan hjälpa barnet att må bättre.  

      Vidare anser vi att medling inte heller passar barn som är under tre år med tanke på att 

småbarn kan ha svårt att uttrycka sig verbalt, på grund av att språket inte är lika utvecklat som 

hos ett barn som är över tre år. Småbarn har även inte lika utvecklat tankesätt som äldre barn, 

detta för att de inte kommit lika långt i utvecklingen. Men ett utvecklat tankesätt är 

nödvändigt för att kunna ta hänsyn till och förstå andra barns känslor och avsikter. Dessa barn 

kan ändå med hjälp av vuxna lära sig att lösa konflikter på ett positivt sätt, de lär sig i samspel 

av andra. Detta synsätt överensstämmer med Vygotskijs tankar om att det är genom sampel 

som människor lär sig av varandra och samspel grundlägger utveckling. Människor tillägnar 

sig kunskap och skaffar sig erfarenheter genom att tala samt lösa problem med människor i 

sin omgivning (Vygotskij, 2001). 

      En annan strategi som vi kan tänka oss att använda oss av när vi går ut och arbetar är att 

barnen får träna på ömsesidigt tänkande i förskolan. Carlander (1990) och Öhman (1996) 

tycker att ömsesidigt tänkande är en viktig grund i konflikthantering. På så sätt får barnen en 

ökad förståelse för andra människors sätt att tänka och lär sig att sätta sig in i andras 

perspektiv. Det är även en viktig grundförutsättning för det sociala samspelet. Både Anita och 

Barbro tar upp betydelsen av empati och hur viktigt det är att barnen får öva på det. Även 

läroplanen för förskola (Lpfö98) lyfter fram betydelsen för att barn ska få träna på empati 

samt att visa respekt för andra människor. Vi anser som Nilsson & Waldemarsson (2007) att 

en god kommunikation är en viktig grund i konflikthantering. Författarna hävdar att genom 

öppen kommunikation kan pedagogerna tillsammans med barnen komma fram till en bra 
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lösning till konflikten. Även Barbro tar upp vikten av kommunikationen och framhåller att en 

öppen kommunikation underlättar arbetet med att förebygga konflikter.  

6.2.2 Skillnader mellan förskolorna 

 

Skillnader som vi sett mellan de förskolor som vi gjort undersökning på är att på Förskola A 

tar upp mer om barns upplevelser av konflikter, till exempel att pedagoger lyfter fram olika 

känslor som finns i en hantering av konflikter. Dessa känslor kan vara smärtsamma och 

jobbiga. På denna förskola är de även mer fokuserad på att vara i närheten av de barn som ofta 

hamnar i konflikter, detta för att förhindra dessa konflikter. En pedagog på denna förskola tar 

även upp att de har en likabehandlingsplan som de arbetar efter.  På Förskola B tar de upp 

känslor om konflikter, men inte lika ingående som på Förskola A, de har heller inte samma 

tanke kring att de måste vara i närheten av de barn som ofta hamnar i konflikter. Alla 

pedagoger i denna undersökning är eniga om att det är viktigt att lyssna på barnen och låta 

dem komma till tals samt låta dem få en möjlighet att lösa konflikterna själva. Ingen av dessa 

pedagoger nämner någon handlingsplan som de arbetar efter. 

       Vi anser att alla förskolor borde ha en handlingsplan för hur de ska hantera och förebygga 

konflikter. Det finns visserligen olika sorters konflikter, vilket kan göra det svårt att följa just 

en handlingsplan. Men vi anser ändå att någon sorts handlingsplan för finnas då större 

konflikter uppstår, sådana som kan leda till slagsmål, uteslutning ur gruppen och 

diskriminering. Föräldrar måste kunna känna trygghet och tillit till att pedagogerna gör sitt 

yttersta för att förebygga sådana konflikter.  

6.3 Förslag till vidare studier 
 

För att få en djupare studie så skulle ett sätt kunna vara att göra observationer kring konflikter 

mellan barnen, även observera hur pedagogerna på förskolorna verkligen hanterar konflikter. 

För att få lite mer erfarenheter kring hur barn tänker och funderar kring konflikter och vad 

som händer när det uppstår en konflikt så skulle även en kortare intervju kunna göras med ett 

antal barn.  
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Bilaga 1 
 
Information till informanterna 

 

Vi har valt att skriva en uppsats om hur pedagoger hanterar konflikter i förskolan, vi kommer 

att jämföra två förskolor för att se vilka skillnader och likheter som finns i arbetet med 

konflikter. Vi kommer att dela ut frågeformulär på båda förskolorna som vi kommer att 

använda i vår uppsats.  

      Här kan ni ta del av de fyra olika etiska aspekterna som vi kommer att använda oss av då 

vi gör frågeformulären. Syftet är att ni ska få ta del av vilken rätt ni har till bland annat 

medverkan samt anonymitet i denna undersökning.  

 

De fyra etiska aspekterna 

 

Informationskravet innebär att det är frivilligt att delta i undersökningen samt att deltagarna 

har rätt att avbryta sin medverkan utan negativa följder. Deltagarna ska även få ta del av syftet 

och beskrivningen av arbetet.  

      Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens och 

undersökningsdeltagarens samtycke.  

      Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas svar enbart kommer att användas i detta 

arbete, samt att det deltagarna kommer att vara anonyma och inte kommer att kunna 

identifieras av utomstående.  

      Nyttjandekravet innebär att insamlade undersökningar inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.   

 

För mer information kring de etiska aspekterna kan ni läsa på www.vr.se. För andra frågor 

och funderingar var god att kontakta oss. Ni kan även ta kontakt med vår handledare på 

Högskolan i Gävle.  

 

Maria Wåhlstrand : xxx- xxxxxxx 

Serap Bardakci : xxx- xxxxxxx 

 

Handledare: Gunnar Cardell. E-mail: Gunnar.Cardell@hig.se 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
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Bilaga 2 
 
Frågor som används till frågeformulären.  
 

1. Vad anser du att en konflikt är? Vilka olika slags konflikter finns det? 

2. Vilka signaler ser du när en konflikt är på väg att uppstå? 

3. Vilka strategier har du för att möta konflikter? 

4. Anser du att barn kan hantera konflikter själva? Motivera ditt svar. 

5. Hur arbetar ni på förskolan med att förebygga konflikter? Utgår ni från någon 

handlingsplan? 

 


