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Sammanfattning 

Då konflikter är en stor del av barnens vardag på förskolan anses det från tidigare forskning 

att det är viktigt att ha goda kunskaper om konflikter och dess orsaker. Forskare stödjer 

tanken på att barn möter många konflikter redan från tidig ålder och att det är en viktig del i 

barnens utveckling som exempelvis kognitiv och social utveckling. Vidare stödjer forskare att 

det finns olika orsaker till att konflikter uppstår och många gånger samverkar orsakerna med 

varandra. Syftet med vår studie är att ta reda på hur olika konflikter ter sig på förskolan, vilka 

platser i miljön som är vanligt förekommande i konfliktsituationer samt om vi kan se olika 

konfliktstilar i verksamheten. Metoder som användes för att uppnå syftet är observation och 

enkätundersökning. Observationerna och enkätundersökning utfördes på endast en förskola. 

Detta för att kunna jämföra observationer och enkätundersökning för att se om vi såg samma 

konflikter som personalen. Slutresultatet blev delvis som vi antog innan studien där 

objektrelaterade orsaker troddes vara den vanligaste konfliktorsaken på förskolan, men det 

visade sig att även principrelaterade konflikter var en lika vanlig konfliktorsak. 
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1 Inledning 
 

Som forskning visar startar konflikter redan under förskoletiden och orsakerna som vi studerat 

är objekt-, princip-, individ- och situationsrelaterade (Szklarski 1996). Flertalet författare och 

forskare håller med om dessa orsaker, men använder inte Szklarskis benämningar på 

konfliktorsaker så som vi gör i vår studie(Wrangsjö 1998; Lennéer Axelsson & Thylefors 

1996; Shantz 1987; Kärrby 1985; Rossano, Rakoczy & Tomasello 2011). 

 

Under våra praktikperioder har vi båda stött på konflikter av olika karaktär. Detta väckte vårt 

intresse att studera vidare om konflikter och hur de ser ut på förskolan. Konflikter kan handla 

om precis vad som helst och är även en viktig del i barnens kognitiva, språkliga och sociala 

utveckling och detta stöds bland annat av Shantz (1987), Chen, Fein, Killen och Tam (2001) 

och Piaget (2008). Det ligger i vårt intresse att ta reda på vilka konflikter som är vanligast på 

förskolan samt att få en förståelse för att det finns olika konflikter. Genom detta arbete vill vi 

påvisa att konflikter kan ha olika benämningar beroende på vad det handlar om. Detta är 

något vi kommer att ta med oss in i vår framtida yrkesroll som förskollärare och hoppas att 

även andra verksamma inom förskolan ska kunna ta del av detta och få en större förståelse för 

hur konflikter kan te sig i olika situationer. 

 

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2010) står det klart och tydligt vilka uppdrag, mål och 

riktlinjer som finns för förskolan. Ett av dessa mål utrycker sig tydligt om arbetet med 

konflikter på förskolan; 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, 

att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma 

regler” (Skolverket, 2010, s. 9) 

 

Det som Läroplanen tar upp, att barnen ska utveckla sin förmåga till att fungera enskilt och i 

grupp, anser vi och flertalet författare och forskare ha stor betydelse för barns utveckling. En 

förutsättning för barnens utveckling sker när de utsätts för konflikter och lär sig hantera dem, 

både utifrån sig själv och i grupp (Arsenio och Lovers 1995; Chen et al., 2001; Piaget 2008; 

Jonsdottir 2007; Shantz 1987 ). 
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2 Bakgrund 
 

Under detta kapitel presenteras en översikt av forskning och litteratur kring konflikter som är 

relevanta, dels konflikter generellt samt inriktat mot förskola. Detta kapitel är uppdelat i olika 

stycken efter vad vi anser vara relevant för vår studie kring konflikter på förskolan.  

 

2.1 Konfliktdefinition 

 

Maltén (1992); Lennéer Axelsson och Thylefors (1996); Nilsson och Waldemarson (2010) har 

en gemensam benämning av ordet konflikt och detta är ordet sammanstötning. Ordet har sitt 

ursprung från det latinska conflictus. En annan betydelse som beskrivs är krock.  

 

Enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (1996) är konflikter något vi mer än gärna skulle vilja 

vara utan, men det är en del av vår vardag och kommer att vara så länge vi har åsiktsfrihet i 

samhället. Genom detta förstår vi att konflikter alltid kommer att existera oavsett var vi 

befinner oss någonstans. Maltén (1992) skriver att alla konflikter inte behöver vara negativa 

utan kan även hjälpa en individ eller grupp att utvecklas framåt. Detta genom nya tankesätt 

och andra perspektiv på olika situationer. Maltén (1992) betonar även vikten av att ha god 

kännedom om konflikter och dess anledningar samt att det behövs mycket erfarenhet av 

konflikter. Grünbaum och Lepp (2005) skiljer mellan symmetriska och asymmetriska 

konflikter. Symmetriska konflikter symboliseras av maktbalans i konflikten mellan parterna, 

ingen är starkare eller svagare än den andra. Asymmetriska konflikter handlar om parter där 

den ena är starkare eller svagare än den andre. Det råder bristande jämvikt mellan parterna. 

2.2 Generella konfliktorsaker 

 

Nilsson och Waldemarson (2010) beskriver att konflikter ser olika ut beroende på vilka parter 

som är oeniga och att det alltid finns olika motiv till att konflikter uppstår. Nilsson och 

Waldemarson (2010) och Maltén (1992) skriver vidare i sina böcker att det finns olika slags 

konflikter och där beskrivs även dess olika innebörder.  

 

En första anledning till att en konflikt uppstår handlar om missförstånd och felaktig tolkning 

av kommunikation och information. En individs ord feltolkas och en konflikt kan uppstå. 

Maltén (1992) kallar det en kommunikationskonflikt medan Nilsson och Waldemarson 

(2010) kallar det felaktig eller ofullständig information, ett begrepp myntat av Whetten och 

Woods (1996). En andra orsak till att konflikter uppstår handlar om att människors olika 

värderingar och åsikter kan ge upphov till konflikt. Denna orsak kallar Maltén (1992) 

värderingskonflikter, medan Nilsson och Waldemarson (2010) använder sig av begreppet 

emotionella konflikter. 

 

Nilsson och Waldemarson (2010) tar, genom Putnam (2001), upp en väsentlig aspekt av 

konflikter genom benämningarna öppna och dolda konflikter. Med öppna konflikter menas att 

det förekommer vardagliga diskussioner om konflikter. Det finns en medvetenhet om att 

konflikter existerar och det råder ingen rädsla i att konfrontera dem. Med dolda konflikter 

menas att det finns en vetskap om att konflikter existerar men ingen tar tag i problemen. Detta 

resulterar i att man baktalar varandra, förstör och det finns en känsla av att vilja hämnas. 
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2.3 Konfliktorsaker på förskolan 

 

Vlachou, Andreou, Botsoglou och Didaskalou (2011) menar att förskolan kan vara det första 

tillfället i barnets liv, utanför hemmet, som den ska ingå i en grupp med andra medmänniskor. 

I samspelet med andra barn kan det uppstå konflikter då det utsätts för situationer barnet inte 

är van vid. Corsaro (1988) menar att det är en viktig del av barnens sociala utveckling att 

samspela med andra barn samt att öka sin förmåga att samarbeta. Genom att vistas i 

barngrupper, som till exempel förskola och skola, ges barnen en möjlighet till att utveckla 

dessa förmågor då Corsaro menar att social träning är något som barnet måste växa in i och 

inget som bara kommer av sig själv.  

 

Vidare menar Corsaro (1988) att barn ofta vill skydda sin lekplats från andra barn. Då kan 

vuxna tro att barnet agerar egoistiskt, men ibland handlar det inte om att barnen inte vill dela 

med sig av lekplats utan det kan handla om att barnen värnar om leken som pågår just då. 

Rubinstein Reich och Wesén (1986) skriver om Jerome Bruners studie, som resulterade i 

boken Under five in Britain (1980), och den handlar om barns olika vistelser utanför det egna 

hemmet. I denna studie berättas det om hur förskolerummens uppbyggnad har betydelse för 

barn och det skrivs att exempelvis små rum och liten leksakstillgång ökar risken för konflikter 

då barnen måste lära sig turtagning. 

 

O´Brien, Roy, Jacobs, Macaluso och Peyton (1999) har i sin studie observerat treåringar och 

deras sätt att hantera konflikter. De har sett att konflikter ofta uppstår under rådande 

leksituationer och att konflikterna pågår under kort tid. De såg även att konflikterna 

avslutades oftast med att ett av barnet gav upp och gick sin väg. I fåtal fall där barnet blev 

känslomässigt involverad i en konflikt kunde de vara längre och även tas upp senare under 

dagen. Shantz (1987) stödjer detta i sin forskning där hon också såg att konflikter ofta pågår 

under kort tid på förskolan, men hon betonar också vikten av att inte blunda för dessa 

händelser och tro att de är betydelselösa.  

 

2.3.1 Vad har konflikter för betydelse för barns utveckling? 

 

Enligt Chen et al., (2001) utvecklas barn i förskoleåldern fortfarande emotionellt, kognitivt 

och socialt och att barn i olika åldersgrupper visar varierande sätt att hantera konflikter på 

samt hur de löser konflikterna. David, Murphy, Naylor och Stonecipher (2004) skriver i sin 

artikel om Arsenio och Lovers (1995) antagande om hur konflikter hänger ihop med barns 

utveckling och de menar att så länge barnen är omogna i sin kognitiva utveckling ser det bara 

till sitt eget bästa under en konflikt och inte till det andra barnets förlust av exempelvis en 

leksak.  

 

Ashby och Neilsen-Hewett (2012) har, med stöd från andra forskare, kommit fram till att barn 

behöver gå igenom sociala konflikter för att utvecklas på olika sätt och menar vidare att 

genom sociala och vardagliga konflikter utvecklar barnen sin förmåga att lösa konflikter. 

Chen et al., (2001) stödjer också denna teori om sociala konflikters väsentlighet och menar att 

barnens förmåga att lösa konflikter förändras desto äldre barnen blir.  

 

Piaget (2008) delar upp barnens utveckling i olika stadier och den period i barnens liv där de 

agerar egoistiskt kallas preoperationella stadiet. Detta innebär att barnet ser omvärlden från 

sitt eget synsätt och att allt kretsar kring dem. Under denna period handlar konflikter ofta om 

barnens oförmåga att sätta sig in i hur andra individer upplever saker och ting.  
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Shantz (1987) skriver att Piaget ser sociala konflikter som en hjälp att minska barnets egoism 

då de måste ta ställning till andra barns åsikter och tankar. Jonsdottir (2007) och Shantz 

(1987) skriver om Piagets teorier om barns kognitiva och sociala utveckling. Williams (2006) 

skriver att Piagets teorier om kognitiva konflikter uppstår när ett barns erfarenheter motsägs 

av ett annat barns erfarenheter. I en sådan konflikt måste barnen tänka om och behöver ändra 

sitt eget synsätt.  Vidare skriver Williams (2006) att Piaget betonar vikten av att barn umgås 

med likasinnade för att kunna utvecklas kognitivt och socialt.  

 

O´Brien et al., (1999) skriver om en studie, gjord av Olson och Hoza (1993), som visar att 

yngre barn som inte har ett utvecklat språk visar mer fysiskt och aggressivt när de inte är 

nöjda. Detta innebär att i en konflikt så blir det mer knuffar, stötar och slag. Med 

språkutvecklingen följer mera förnuftiga sätt att visa sitt missnöje på. Williams (2006) skriver 

att Vygotskij anser att språket är den framkallande processen till utveckling hos barnen. 

Vidare skriver Williams (2006) att Vygotskij menar att vi lär av varandra och att barn imiterar 

de barn som har en bredare kunskap inom olika områden och på så sätt utvecklar det olika 

förmågor och en av dessa förmågor är språkutveckling.  

 

Chen et al.,(2001) skriver i sin artikel att Shantz (1987) betonar vikten av att särskilja på 

aggression och konflikter då det inte alltid går hand i hand med varandra. Aggression är enligt 

Shantz ett beteende och konflikt är ett läge där exempelvis olika åsikter krockar med 

varandra. Farligheten med att kombinera aggression och konflikter är, enligt Shantz, att 

konflikter som uppstår ska lösas direkt eftersom det ses som något som kan leda till fysiska 

ageranden. Istället försummas möjligheten till vidare utveckling av exempelvis barnens 

kognitiva förmåga genom att låta dem ta sig igenom konflikten själva.  

 

2.3.2 Teoretisk utgångspunkt 

 

Teoretiska utgångspunkten är Szklarskis (1996) fyra olika orsaker till konflikter under 

observationerna. Denna forskning har sin utgångspunkt i Szklarskis doktorsavhandling där 

han har jämfört hur konflikter ter sig hos polska och svenska barn. Som han själv beskriver i 

boken är hans syfte ”att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min 

avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv.” (Szklarski, 

1996, s. 2) 

 

Genom sin forskning kom han fram till att det finns fyra olika konfliktorsaker i barns 

medvetande och dessa olika konfliktkategorier är; 

 

 Principrelaterade orsaker 

 Objektrelaterade orsaker 

 Individrelaterade orsaker 

 Situationsrelaterade orsaker  

 

(Szklarski, 1996, ss. 83-84) 

 

Vidare följer en beskrivning av dessa olika orsaker som Szklarski kom fram till och dessa 

orsaker stöds av andra som forskat inom förskolan på olika sätt (Lennéer Axelsson & 

Thylefors 1996; Kärrby 1985; Shantz 1987; Wrangsjö 1988 m.fl.). 
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2.3.3 Principrelaterade orsaker 

 

Den första kategorin kallas, enligt Szklarski (1996), principrelaterade orsaker. Denna orsak 

innebär att barnen bryter mot de naturliga och oskrivna regler som handlar om att visa hänsyn 

och respektera varandra. Exempel på denna orsak på en förskola kan vara att ett barn springer 

inomhus trots regler mot detta eller använder material på ett sätt som inte är tillåtet. Szklarski 

(1996) delar upp denna orsak i två underkategorier; förtroenderelaterade och 

integritetsrelaterade orsaker. Med förtroenderelaterade orsaker menas att ett förtroende mellan 

individer bryts genom exempelvis förtal, lögn och svek. Med integritetsrelaterade orsaker 

menas att barnet blir behandlad på ett sätt som denne tar illa vid sig av på ett personligt plan. 

Exempel på detta är aggression, maktutövning och retsamhet.  

 

I Wrangsjö (1998) skriver forskaren Ljungberg att andra troliga orsaker till konflikter på 

förskolan kan uppstå vid förstörelse av ett bygge, knuff eller att någon nekas plats i lek. Detta 

stöds även av Kärrby (1985) som menar att barn på förskolan är egoistiska i sitt tänkande och 

att konflikter kan börjas vid knuffar, konkurrens om leksaker eller situationer där barn retas 

med varandra. Lennéer Axelsson och Thylefors (1996) menar att barn i åldrarna två till tre år 

börjar utveckla sin förmåga att använda ordet nej till både föräldrar och andra runt omkring 

sig. Detta kan skapa konflikter i barnets olika vistelsemiljöer. Samtidigt menar författarna att 

nej-sägandet kan vara en fördel för barnet senare i livet då den lär sig var sin egen gräns går 

och kan leva sitt liv efter dessa. Alla ovanstående orsaker innefattas inom principrelaterade 

orsaker då de på ett eller annat sätt gör barnen illa. Detta genom svek från en kamrat som 

förstör ett bygge eller att barnet känner aggression från ett annat barn om det förekommer 

knuffar och så vidare. 

 

2.3.4 Objektrelaterade orsaker 

 

Den andra kategorin kallas, enligt Szklarski (1996), objektrelaterade orsaker. Denna orsak 

handlar exempelvis om att barnen vill leka med samma leksaker eller att två individer bråkar 

om att leka med en speciell person. 

 

Shantz (1987) anser även hon att objektrelaterade orsaker är vanligt förekommande bland 

yngre barn, men vill även framföra budskapet om att alla oenigheter med objekt inte behöver 

utvecklas till konflikter. Här stödjer sig Shantz (1987) på forskning gjord av Hay (1984) som 

visade att endast en liten del av fråntagandet av annans leksak utvecklas till en konflikt mellan 

barn i åldrarna ett till två år. Rossano et al., (2011) stödjer också den objektrelaterade teorin 

som en av den mest förekommande orsak till förskolebarns konflikter. De skriver i sin artikel 

om att flertalet forskare har kommit fram till att barn sätter stort värde i materiella objekt och 

att många konflikter i barnens värld handlar om just dessa objekt. Detta stöds även av O´Brien 

et al., (1999) och de har delat in den här konflikttypen i åldersgrupper. De skriver att barn i 

två till tre års ålder handgripligen tar en leksak från ett annat barn och möts av protester där 

barnen använder exempelvis ”nej” och ”min”. När barnen är tre till fyra år övertas leksaker 

genom mer fysiska förfarande och i den här åldern möts barnet av protester som ”jag hade den 

först”.  

 

Løkken, Haugen och Röthle (2006) anser även de att leksaker är något som barn ofta hamnar i 

konflikter om och menar vidare att leksaker som något annat barn leker med kan vara mer 

attraktivt. Genom pågående lek visas leksakens funktion jämfört med om den skulle ligga på 

golvet orörd. Barnet lockas till att överta leksaken för att själv ta över leken. Här kan fysiska 

handlingar förekomma för att nå sitt mål. 
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Kärrby (1985) menar att barn som samverkar med andra barn i grupper stöter på situationer 

där behovet att ta någon annans leksak uppstår. Vidare betonar Kärrby (1985) vikten av att 

barn lär sig samarbeta i olika situationer och ett exempel som tas upp är när barn ska 

samarbeta om material vars tillgång är begränsade. Vidare skriver Kärrby (1985) att dessa 

konflikter inte alltid är negativa då barnen får lära sig att vänta på sin tur och att dela med sig.  

Løkken et al., (2006) skriver att en möjlig lösning på leksakskonflikten är att ha flera 

exemplar av leksakerna, men de betonar även vikten av barns behov av att öva turtagning som 

en viktig del av barns sociala interaktioner med andra.  

 

2.3.5 Individrelaterade orsaker 

 

Den tredje kategorin, enligt Szklarski (1996), kallas individrelaterade orsaker. Denna orsak 

handlar om att ha olika åsikter, tankesätt och tyckande. På förskolenivå kan detta innebära 

exempelvis att två barn kan anse att en docka kan användas i olika syften och där en konflikt 

kan uppstå då åsikterna går isär. Individrelaterade orsaker delas upp i två kategorier; personlig 

referensram och individuella egenskaper. Med personlig referensram menas när de egna 

åsikterna och ens erfarenheter om en situation krockar med en annan individs åsikter. Här är 

det vanligt förekommande med konflikter som går ut på att ha antingen rätt eller fel.  

Individuella egenskaper handlar om att när barnen har tråkigt skapar de en konflikt över något 

bara för att det ska ”hända något nytt”. Konflikten blir ett spännande inslag i vardagen. 

 

I Wrangsjö (1998) använder Ljungberg ett begrepp på en vanlig konfliktorsak som kan 

jämföras med Szklarskis beskrivning av personlig referensram och detta kallar Ljungberg 

abstrakt konkurrens. Denna orsak innebär att det uppstår konflikter över abstrakta företeelser 

som exempelvis att barn har olika åsikter om vilka roller som ska ingå i en rollek och vad som 

är tillåtet och inte tillåtet i en pågående rollek. 

 

Kärrby (1985) stödjer denna orsak genom att skriva att konfliktsituationer många gånger är 

baserade på att den ena parten har rätt och den andre har fel. Författaren liknar konflikter med 

en rättegång där rättvisa ska avgöras. Detta finns i människans natur och Lennéer Axelsson 

och Thylefors (1996) skriver om en rättsdrift som driver människan till att alltid ha rätt för att 

bevara sin goda självkänsla. Denna drift kan vara svår att tränga tillbaka då rätt och fel 

känslan är så starkt inpräntad i människans medvetande. Lennéer Axelsson och Thylefors 

(1996) skriver även om en annan möjlig orsak till att konflikter uppstår och detta beskrivs 

genom att den ena individen står i vägen för den andres mål och vilja.  
 

2.3.6 Situationsrelaterade orsaker 

 

Den fjärde och sista huvudkategorin benämns situationsrelaterade orsaker. Denna orsak 

handlar om konflikter som uppstår av missförstånd genom exempelvis språket, miner och 

gester. Här handlar det om, enligt Szklarski, att det inte finns någon faktisk orsak till konflikt 

eftersom allt handlar om missförstånd. 

 

Shantz (1987) stödjer den situationsrelaterade orsaken då hon tar upp att till och med en 

kärvänlig handling som pussar och kramar kan leda till konflikt. Detta då det andra barnet 

kanske missförstår det kärvänliga barnets tanke och tror att dennes närmande ska resultera i 

ett slag istället för en kram eller att barnet helt enkelt inte vill ta emot den andres ömhet på 

grund av hög integritetsgräns. 
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2.4 Konfliktstilar 

 

Lennéer Axelsson och Thylefors (1996) beskriver att människor har olika sätt att hantera 

konflikter och att konfliktforskare har utarbetat olika modeller för olika konfliktstilar. 

Grünbaum och Lepp (2005) skriver om att människor har en förmåga att växla mellan olika 

konfliktstilar efter vilken konflikt det handlar om. Vidare skriver Lennéer Axelsson och 

Thylefors (1996) att det är viktigt att var och en tar reda på vilken typ av förhållningssätt man 

har i olika konflikter. Lennéer Axelsson och Thylefors (1996) beskriver Blakes och Moutons 

(1964) modell över konfliktstilar samt en omarbetad version av dessa stilar gjord av Johnson 

och Johnson (1988). 

 

Den första konfliktstilen karakteriseras av en konflikträdsla. Med alla medel försöker 

individen undvika en konflikt och personen i fråga bry sig inte om att få vare sig sina egna 

eller andras behov tillfredsställda. Blake och Mouton (1964) kallar detta för den undvikande 

konfliktstilen, medan Johnson och Johnson (1988) kallar den för sköldpaddan. 

 

Den andra konfliktstilen karaktäriseras av målmedvetenhet och egoism. Här är det viktigt för 

individen att få alla sina behov tillgodosedda och bryr sig inte alls om att se till andra och 

deras behov. För att få sin vilja igenom kan dessa individer tvinga andra i sin omgivning, 

ibland under hot, att ge upp sina önskningar och ibland kan det verka som att själva vinsten i 

sig är viktigare än att faktiskt få som man vill. Blake och Mouton (1964) kallar detta för den 

tävlande konfliktstilen, medan Johnson och Johnson(1988) kallar den för hajen. 

 

Den tredje konfliktstilen karaktäriseras av samförstånd där individen vill att både ens egna 

och den andres behov ska bli tillgodosedda. Båda parter får offra något av sina behov. Blake 

och Mouton (1964) kallar detta för den kompromissande konfliktstilen, medan Johnson och 

Johnson (1988) kallar den för räven. 

 

Den fjärde konfliktstilen karakteriseras av problemlösande och innebär att individerna ser 

möjligheter och lösningar på problem som uppstår. Det finns en stark vilja att tillgodose både 

sina egna och andras behov i allra högsta grad och man söker lösningar till konflikten. Blake 

och Mouton (1964) kallar detta för den samarbetande konfliktstilen, medan Johnson och 

Johnson (1988) kallar den för ugglan. 

 

Den femte, och sista, konfliktstilen karakteriseras av medgörlighet och innebär att man vill 

vara alla till lags. I sin strävan av att vara omtyckt av alla viker sig individen och ger med sig 

sina egna behov till förmån till andras behov. Blake och Mouton (1964) kallar detta för den 

anpassade konfliktstilen, medan Johnson och Johson (1988) kallar den för teddybjörnen. 

(Lennér Axelsson & Thylefors, 1996, ss. 88, 90-91) 

 

2.5 Skillnad på mobbning och konflikt 

 

Ett vanligt misstag som kan ske är att tro att mobbning handlar om ”bara” konflikter som 

barnen kan lösa själva. Detta stöds av Björk (1999) som menar att mobbning kan vara svår att 

upptäcka på grund av att man feltolkar situationen som en konflikt. Vidare menar Björk 

(1999) att det finns väsentliga skillnader mellan konflikter och mobbning och en av dessa 

skillnader är att mobbning sker vid upprepade tillfällen under en längre tid och konflikter sker 

vid enstaka tillfällen och där varaktigheten är kortare. En annan skillnad som Björk (1999) 

skriver om är att mobbning sker mot enskild individ och i konflikter är det ofta flera individer 

som är inblandade. Björk (1999) skriver även att en konflikt lätt kan utvecklas till mobbning 



8 
 

om man inte upptäcker och ingriper i tid. Olweus (1999) definierar mobbning som kränkande 

händelser, från en eller flera personer mot en person, som sker vid frekventa tillfällen och 

Olweus (1999) skiljer på indirekt mobbning och direkt mobbning. Med indirekt mobbning 

menar Olweus handlar om psykisk mobbning som exempelvis utanförskap och direkt 

mobbning handlar om fysisk mobbing som exempelvis sparkar och slag. Det föreligger även 

en brist på balans mellan förövare och offer där offret är den svagaste av parterna. Denna 

obalans i maktförhållande kan jämföras med Grünbaums och Lepps (2005) definiering av 

symmetriska och asymmetriska konflikter. 

 

3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur olika konflikter ter sig på förskolan, vilka platser i 

miljön som är vanligt förekommande i konfliktsituationer samt om vi kan se olika 

konfliktstilar i verksamheten.  

 

De frågor som intresserar oss utifrån vårt syfte lyder; 

 

 Vilka konfliktorsaker är vanligast på förskolan? 

 I vilka miljöer uppstår flest konflikter? 

 Vilka olika konfliktstilar kan vi se? 
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4 Metod 
 

De undersökningstekniker vi valde att arbeta med var observationer och enkätundersökning 

på förskolan för att upptäcka vilka konflikter som uppstår, var de uppstår och om vi kan se 

olika konfliktstilar. I planeringen fanns det två veckor avsatta för att kunna genomföra våra 

observationer som eventuellt skulle hjälpa oss i vårt fortsatta examensarbete. 

 

4.1 Metodval 

 

Redan från starten av examensarbetet hade vi avsikten att göra observationer samt 

enkätundersökning på förskolan för att kunna se vilka konflikter som uppstår och vart de 

uppstår. Syftet med studien att se olika konflikter ledde oss till beslut av metodval.  

Vi ville observera själva, sedan jämföra det vi såg med personalens enkät svar för att se om vi 

hade samma upplevelse av vilka konflikter som är vanligast och var många konflikter 

uppstod. Beslutet togs att utforma en enkät som vi bad personalen, inklusive kost- och städ, 

fylla i och lämna åter till oss. 

 

Enligt Bjørndahl (2005) finns det två olika tillvägagångsätt när man genomför forskning, 

kvalitativa och kvantitativa metoder, inom samhällsvetenskapen. Med kvantitativa metoder 

menar Bjørndahl (2005) att det handlar om att kunna sammanställa data på ett mera 

matematiskt sätt där det går att summera och räkna insamlat data. Många personer ska delta i 

forskningen för att ge en fyllig datainsamling. Med kvalitativa metoder menar Bjørndahl 

(2005) ett större perspektiv på det man studerar och där inte antalet är det huvudsakliga. En 

mindre grupp individer ska ge en fyllig datainsamling fast på ett mer djupare plan. 

 

Genom att använda två forskningsmetoder, observation och enkätundersökning, gav det både 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmöjligheter. Bjørndahl (2005) genom Sigmund 

Grønmo(1982) styrker vårt val att blanda kvalitativa och kvantitativa metoder genom olika 

tillvägagångssätt att kombinera dessa metoder. Vår kombination av observation och enkät 

passar in i strategin; ”Parallell användning av både kvalitativa och kvantitativa synsätt under 

såväl datainsamling som analys.” (Bjørndahl, 2005, s. 116) Tanken med kombinationen var 

att göra en jämförelse med observation mot personalens enkätsvar.  

 

4.1.1 Observation 
 

Vår studie utgick från att undersöka konflikten i sig och vad de handlade om och inte hur 

barnen upplevde konflikten och då ansågs observation vara en passande undersökningsteknik. 

Kylén (2004) stödjer detta genom att skriva att det går bara att se det som sker här och nu och 

att vi kan aldrig få en förståelse över hur individen upplever det känslomässigt. Då handlar det 

om en tolkningsfråga från observatörens sida genom egna värderingar, erfarenheter och 

kroppsspråk från den observerade. Målet med studien var att hålla oss så värderingsfria som 

möjligt gentemot de individerna som observerades. Efter observationens slut tolkades 

konflikten i sig genom analysering av resultat.  

 

Valet av observatör föll sig till att vara den utomstående observatör som Kylén (2004) 

beskriver. Detta innebar att vi inte var delaktiga i verksamheten utan tittade bara på vid sidan 

av verksamheten.  

 

Bjørndahl (2005) tar även upp att om en observation sker utan exempelvis ljud- och 

bildupptagning är det en fördel att vara så lite deltagande som möjligt för att få ut så mycket 
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som möjligt av observationen. Vid visat intresse från barnen berättade vi att vi tittade på vad 

barnen på förskolan gjorde. Det fanns en tanke med att inte ge en för detaljerad beskrivning 

till barnen då det säkerligen skulle hämma dem ännu mer i sina interaktioner än vad det redan 

gjorde med vår närvaro. 

 

Observationen skedde genom löpande protokoll av båda, vilket innebär anteckningar på det 

som observerades där och då. Enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986) är det viktigt i en 

observation att skriva så noggranna och grundliga anteckningar om vad som sker utan att 

lägga in egna värderingar i situationerna.  

 

Kylén (2004) skriver om planerade och oplanerade observationer. De planerade 

observationerna innebär att man vet redan på förhand vad som ska observeras, medan 

oplanerade observationer sker mer spontant. Då vårt syfte var att titta på de vanligaste 

konflikter som sker på förskolan passar observationen in under planerad observation eftersom 

vi visste vad vi ville undersöka när vi observerade.  
 

4.1.2 Enkät 

 

Den andra undersökningstekniken som användes var en enkätundersökning som personalen 

på förskolan blev tillfrågad att delta i. Denna idé om enkät växte fram ur vårt syfte med 

studien där vi ville jämföra om personalen såg konflikter på de sätt vi såg under våra 

observationer. Genom enkätundersökning fanns en önskan att kunna upptäcka vilka likheter 

och olikheter som kunde finnas och visade det sig att olikheterna var stora skulle det kunna 

vara en hjälp för personalen på förskolan för framtida arbete med konflikter. Rosenqvist och 

Andrén (2006) menar att tron om att enkätundersökning skulle vara en lättare metod för att 

skynda på sitt slutresultat av examensarbete behöver tänka om och detta var något som vi fick 

erfara efter insamlande av den enkätundersökning vi utformade. 

 

Enligt Kylén (2004) är det positiva med enkätundersökningar att många fler kan besvara dessa 

än antalet intervjuade individer. Detta stöds även av Bjørndahl (2005) som även tillägger att 

ett resultat av enkätundersökningar är enkel att utläsa. Då examensarbetet sträckte sig under 

kort tid ansågs detta vara till vår fördel. Negativa sidor enligt Bjørndahl (2005) kan ligga i 

svårigheter med att utforma enkäten och dess frågor som ska besvaras.  Det finns lite plats för 

att gå djupare in i en undersökning och enligt Rosenqvist och Andrén (2006) finns ännu en 

negativ sida med enkätundersökning och det är att man inte kan ställa följdfrågor som man på 

ett naturligt sätt kan göra vid en intervju.  

 

Enkäten var utformad på så vis att personen svarar med ett kryss i passande alternativ, detta 

kallas enligt Kylén (2004, s 71) ”frågor med bundna svar”. Vidare menar Rosenqvist och 

Andrén (2006) att en sorts enkät kallas riktade och detta innebär att undersökning utgår från 

att urvalet som svarar på enkäten uppnår vissa krav för att kunna svara på 

undersökningsfrågan. I undersökningen var det personal, som arbetar i förskolans verksamhet 

där konflikter sker, som svarade på enkäten. Detta med en tanke om att personalen har olika 

erfarenheter och synsätt på vilka konfliktorsaker som är vanligast och på vilken plats 

konflikter ofta sker.  
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4.2 Urval och bortfall 

 

Nedan följer en beskrivning över urval och det bortfall som visade sig större än väntat. 

 

4.2.1 Urval 

 

Vi valde att vara på en förskola i mellersta regionen av Sverige. Att det blev just denna 

förskola var av bekvämlighetsurval då vi pratat med personalen vid tidigare tillfälle. Då syftet 

med studien var att observera konflikter i sig var varken ålder eller kön på barnen relevanta. 

För att säkra anonymiteten hos barnen har vi inte i våra ursprungliga 

observationsanteckningar nämnt några namn utan skrivit barn 1, barn 2 och så vidare. 

 

4.2.2 Bortfall 

 

Det lämnades ut 42 vårdnadshavartillstånd och totalt fick vi in 28 stycken varav 23 godkände 

och tre avböjde att delta, ett utan varken ja eller nej och ett utan barns namn där 

vårdnadshavarens underskrift inte gick att tyda. Det motsvarar cirka 67 % inlämnade tillstånd. 

Det lämnades även ut 18 enkäter och totalt fick vi in sex stycken, vilket motsvarar cirka 33 % 

besvarade enkäter.  

 

4.3 Genomförande och bearbetning av material 

 

Här följer en beskrivning över hur vi gått tillväga när vi samlat in material, genomförande på 

förskolan och hur vi bearbetat materialet i efterhand. 

 

4.3.1 Sökstrategi 

 

För att få så mycket information om ämnet började vi med att läsa in oss om konflikter. Vi har 

använt oss av böcker, artiklar och avhandlingar. Under en tidigare kurs på högskolan fick vi 

tips om att leta efter forskare och författare som ofta förekommer i referenslistorna. Detta 

gjordes fortlöpande under arbetets gång. Vi har sökt internationella artiklar i olika databaser 

som till exempel ERIC (EBSCO HOST), ERIC (ProQuest), Sage samt Google Scholar. 

Sökorden vi använde oss av var bland annat; konflikt, förskola och barn. Vår insamlade data 

är observationer och enkätsvar från personal. 

 

4.3.2 Genomförande 

 

Studien började med att vi skickade ut ett mail med missivet (se bilaga 1) till förskolan vi 

ämnade besöka. Efter godkännande av förskolechef samt personal arbetade vi fram ett 

vårdnadshavartillstånd (se bilaga 2). I vårdnadshavartillståndet beskrevs syfte med studien 

och där vi bad vårdnadshavarna skriva på och lämna in. Enkäten till personalen placerade vi 

ut på bordet i personalrummet. Innan vi lämnade ifrån oss dokumenten som personal och 

vårdnadshavare skulle signera fick dessa ett godkännande av vår handledare. Under de sju 

observationsdagarna på förskolan samlades vårdnadshavartillstånden in i den takt 

vårdnadshavaren lämnade in dem. Första dagen fanns cirka hälften av tillstånden insamlade 

av personal, resterande fick vi under tiden vi var där.  

Vi var ute på förskolan under sju förmiddagar mellan cirka 08.30 -12.00 och valet av 

förmiddagar fölls sig naturligt då det är som högst barnnärvaro då. På så vis fick vi delta på 

samlingar, fri lek och utelek. Under dessa dagar har vi varit utplacerade på olika miljöer på 
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förskolan, både inomhus och utomhus, där vi med hjälp av penna och papper har skrivit ner 

de konflikter som uppstått runt omkring oss. Båda två har varit delaktig i 

observationsskrivandet och vi har suttit tillsammans för att hjälpas åt att upptäcka och 

diskutera det som iakttagits. Ett av målen under observationerna var att försöka hålla oss 

utanför verksamheten så mycket som möjligt. Det lyckades relativt bra även om några barn 

kallade oss ”fröken” vid några tillfällen. 

 

4.3.3 Bearbetning av material 

 

Vi valde att observera på förmiddagarna för att sedan på eftermiddagen sammanställa de 

observationer som gjorts medan datainsamlingen fortfarande var aktuell för vår del. 

Renskrivningen av observationerna gjordes på dator där vi tolkade konfliktorsak och 

konfliktstil i materialet. Vid slutdatumet på enkäten åkte vi och hämtade denna på förskolan 

och sammanställde sedan resultatet av enkätsvaren. 

 

4.4 Tillförlitlighet och Trovärdighet 

 

När tillförlitlighet och trovärdighet ska säkerställas i ett resultat är det många faktorer som 

spelar in och enligt Kylén (2004) görs en uppskattning av trovärdigheten redan när metoder 

som ska användas bestäms. Utefter de frågeställningar som ska undersökas väljs metod för att 

uppnå ett sådant sant resultat som möjligt.  

 

Rosenqvist och Andrén (2006) menar att tillförlitlighet handlar om huruvida ett resultat är 

sant och trovärdigt utefter de svar man erhållit i exempelvis en undersökning. Enligt Kylén 

(2004) har urvalet som ska svara på en undersökning en betydande roll över tillförlitligheten i 

undersökningen. En fråga som kan ställas är huruvida urvalet förstått att de är utvalda efter ett 

speciellt syfte eller om de tror sig vara obetydliga för studien. 

 

Andra begrepp som används i säkerställande av sanning i resultat är validitet och reliabilitet. 

Med validitet menar Rosenqvist och Andrén (2006) att man tar reda på om man fått svar på 

sin undersökningsfråga med hjälp av de metoder som använts och med reliabilitet menas 

tillförlitligheten i resultatet. Kylén (2004) skriver att validitet och reliabilitet fastställer värdet 

på det insamlade undersökningsmaterialet. Kylén (2004) menar vidare att 

enkätundersökningar är den metod som ofta har ett stort bortfall. 

 

4.5 Etiska övervägande 

 

Studien följer de etiska begreppen; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet 

enligt Vetenskapsrådet (2011). Dessa fyra begrepp följs genom missivet (se bilaga 1) som 

skickats ut till förskolan där det fanns ett löfte om att ingen som läser examensarbetet ska 

kunna härleda till vilken förskola som har besökts. Anonymiteten gentemot barn och personal 

säkras genom att inte anteckna några namn vare sig i observationsanteckningar eller i det 

renskrivna slutresultatet. På så vis kan även konfidentialitet försäkras när allt material ska 

förvaras på högskolan efter examensarbetets slut. Därefter kommer materialet förvaras i ett 

kassaskåp utan obehörigas tillträde. Vidare i missivet (se bilaga 1) ges förskolan ett löfte om 

att kunna avsluta samarbetet när som helst under arbetets gång.  Ett tillstånd (se bilaga 2) till 

vårdnadshavare lämnades ut i god tid där vi förklarade vår studie och syftet med den. Detta 

tillstånd gavs ut med syfte att ge vårdnadshavaren en garanti om anonymitet gentemot barnet 

samt förskolan. 
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5 Resultatanalys av observation och enkät 
 

I detta kapitel redovisas de observationer som genomförts och de enkätresultat som samlades 

in. Under första rubriken redovisas materialet från observationerna med en kort efterföljande 

analys, efter eget tolkande, med hjälp av Szklarskis (1996) orsaksteorier och Johnson och 

Johnsons (1988) olika konfliktstilar. Då flera av observationerna är en sammankoppling av 

olika konfliktorsaker är det kategoriserade efter de olika konfliktorsakerna som kombineras. I 

observationerna har vi valt att ta bort leken som barnen leker och även vilka roller som finns 

och markerat dessa med *****. Detta för att det inte ska gå att förstå vilket kön dessa barn i 

de olika situationerna har. Under andra rubriken redovisas enkätresultaten med hjälp av 

stapeldiagram där fokus ligger på plats och orsak. Slutligen under sista rubriken redovisar en 

jämförelse mellan observation och enkätresultat.  

 

5.1 Observationsresultat och analys 

 

Här följer ett urval av de observationer vi gjorde under observationstiden. Det redovisas med 

en kort beskrivning om antalet barn samt i vilken miljö barnen befinner sig i under 

situationerna. 

 

Individ- och objektrelaterade konfliktorsaker 

3 barn inomhus.  

Barn 1 och barn 2 leker i ett rum när barn 3 kommer in. 

- Du får inte vara med för vi leker inte*****, säger barn 1 

- Men jag leker ***** och då vill jag ha den här, säger barn 3 

(Vi sitter inte i samma rum som barnen när det här utspelar sig och kan därför inte säga vad 

det var för något som barn 3 ville ha som barn 1 och barn 2 redan lekte med) 

- Men den har vi och vi leker *****, säger barn 1 

- Jag VILL ha den här, säger barn 3 återigen 

- Vill du leka *****? Frågar barn 1 barn 3 och sedan fortsätter barn 1 innan barn 3 

hunnit svara; 

- Det vill inte vi. 

Barn 3 går därifrån. 

 

Konfliktorsakerna i den här observationen är individrelaterade (personlig referensram) och 

objektrelaterade. De individrelaterade visade sig genom barnens oeniga åsikter om vilken lek 

som pågick i rummet och vilket barn som hade rätt i den frågan. Den objektrelaterade orsaken 

visade sig genom att barnen var oense över ett föremål och hur det skulle användas. De 

konfliktstilar som tolkades utifrån denna situation är hajen och räven. Hajen ser vi i barn 1 

som utövar makt gentemot barn 3 när denne nekar lek samt övertagande av objektet. Räven 

ser vi i barn 3 som försöker förhandla till sig objektet för att sedan lämna rummet. 

 

Individ- och principrelaterade konfliktorsaker 

 

3 barn utomhus. 

- Jag är me, säger barn 1 

- Vad leker ni? fortsätter barn 1 

- *****, svarar barn 2 

- Jag är me, säger barn 1 återigen 

- Vem är du? Säger barn 2 
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- *****, svarar barn 1 

- Men jag är *****, svarar barn 2 då 

- Nej jag är *****, säger barn 1 

- Okej då, svarar barn 2 och går därifrån. 

Barn 1 går iväg ifrån leken och barn 2 och barn 3 säger; 

- Vi vill inte leka med dig. 

- Ni måste leka med mig annars får ni inte komma till mitt kalas, svarar barn 1 

Barn 1 går därifrån och barn 2 och barn 3 fortsätter sin lek 

 

Konfliktorsaken i denna observation är individrelaterad (personlig referensram) då åsikterna 

går isär över hur leken ska gå till. Det finns även inslag av principrelaterade orsaker 

(integritetsrelaterade) då båda barnen utövar makt på något sätt gentemot varandra. Barn 1 

genom att förbjuda inträde i lek och barn 2 genom hot om en saknad inbjudan till kalas. Den 

konfliktstil som tolkades utifrån denna situation är hajen och sköldpaddan. Hajen ser vi i barn 

1 då denne försöker ta över leken genom övertagande av roll. Sköldpaddan kan vi se i barn 3 

som står på sidan om och ser och hör allt men inte deltar i diskussionen om rollfördelningen.  

 

Objekt- och principrelaterade konfliktorsaker 

 

2 barn utomhus 

Barn 1 leker med en röd spade. Barn 2 går fram till barn 1 och säger; 

- Jag hade den 

Barn 1 släpper spaden direkt barn 2 och börjar gräva med den. Barn 2 släpper spaden och går 

därifrån. Då tar barn 1 den och fortsätter gräva. Barn 1 sitter med två spadar, en gul mindre 

och den stora röda. Då kommer barn 2 och tar både den röda och den gula. Barn 1 säger; 

- Jag hade den gula 

- Ingen får ha den här, säger barn 2 och visar den röda. Barn 2 lägger bort den röda 

spaden. Barnen leker vidare och efter stund plockar barn 2 upp båda spadarna och ger 

dem till barn 1. Barn 1 tar emot och börjar använda dessa igen. Barn 2 tar återigen 

spadarna och säger; 

- Jag hade dom.  

Efter denna sekvens lade barn 2 ifrån sig spadarna och barn 1 gick därifrån. 

 

Den första konfliktorsaken i denna observation är objektrelaterad då spaden är det objekt som 

båda vill ha av olika anledningar. Den andra orsaken är principrelaterad (integritetsrelaterad) 

då barn 2 använder sig av maktutövning genom att styra leken efter sin egen önskan. De 

konfliktstilar som tolkades ur denna situation är hajen och teddybjörnen. Hajen är visas i barn 

2 som visar makt genom att bestämma över spaden och hur den ska användas. Teddybjörnen 

ser vi i barn 1 då denne ger sig i hopp om att få fortsätta delta i leken med barn 2. 

 

Objekt-, individ- och principrelaterade konfliktorsaker 

 

2 barn utomhus 

Barn 1 ramlar av en cykel. Barn 2 rusar fram och tar av den från barn 1. 

- Jag hade den, säger barn 1 

Barn 2 tar cykeln och åker iväg och slänger sedan iväg cykeln in i en buske och rusar iväg. 

Barn 1 tar tillbaka cykeln och fortsätter att åka med den. 

 

Den första orsaken som ligger bakom denna observation är objektrelaterad då barn 2 tar 

cykeln från barn 1. Den andra orsaken är individrelaterad (individuella egenskaper) då det inte 
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fanns något syfte med att ta cykeln, utan barn 2 var mer ute efter reaktionen från barn 1 när 

denne blev av objektet. Den sista orsaken var principrelaterad (integritetsrelaterad) då barn 2 

använder sig av maktutövning gentemot barn 1, som i sin tur tog illa vid sig av att bli av med 

objektet. De konfliktstilar som tolkades ur denna situation är hajen och sköldpaddan. Hajen 

ser vi i barn 2 som genom makt tar över objektet medan barn 1 är sköldpadda som tillåter 

detta utan att göra något åt situationen.  

 

Objekt- och situationsrelaterade konfliktorsaker 

 

2 barn utomhus 

Barn 1 lämnar cykeln för att gå och titta något annat. 

Barn 2 kommer med en kärra och är på väg förbi cykeln. 

Barn 1 rusar till cykeln och visar att det är dennes cykel genom att trycka sig mellan cykeln 

och barn 2. 

 

Den första orsaken i denna observation är objektrelaterad då barn 1 tydligt visar att denne vill 

ha cykeln för sig själv. Den andra orsaken kan vara situationsrelaterad då barn 1 tolkar barn 2 

som om denne skulle ta objektet ifrån barn 1. Konfliktstil som tolkades från denna situation är 

hajen. Hajen ser vi i barn 1 som går mellan barn 2 och objektet.  

  

Situationsrelaterad konfliktorsak 

 

2 barn utomhus 

Barn 1 sitter på en uteleksak barn 2 kryper upp på samma leksak och barn 1 säger; 

- Jag vill vara själv 

- Jag ska bara gå förbi, säger barn 2 

Barn 2 går förbi och sätter sig på den andra änden av leksaken. 

 

Orsaken i denna observation är situationsrelaterad då barn 1 tar förgivet att barn 2 vill leka på 

samma objekt. Konfliktstil som tolkades från denna situation är hajen. Hajen ser vi i barn 1 

som bara ser till sig själv och sitt eget behov i situationen.  
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5.2 Enkätresultat och analys 

 

Här nedan följer två stapeldiagram över de vanligaste konfliktorsaker och platser där det 

förekommer på förskolan, enligt personalens svar på enkäten (se bilaga 3). Valet att analysera 

orsaker och platser föll sig naturligt då det svarar på två av våra frågeställningar i studien.  

 

5.2.1 Orsak 
   Antal 

 
Konfliktorsaker 

Analysen av orsaker utgår från Szklarski (1996) orsaksteorier. Stapeldiagrammet över de 

vanligaste konfliktorsakerna visar att fysiska konflikter är det som personalen anser vara de 

vanligaste konfliktorsakerna på förskolan. Enligt Szklarski (1996) teorier handlar det om 

principrelaterade- och individrelaterade orsaker. 

 

Fysiska konflikter ingår i principrelaterade konfliktorsaker (integritetsrelaterade) därför att 

genom att exempelvis knuffa varandra visar man inte hänsyn och respekt gentemot andra 

individer. Att fysiska konflikter går under integritetsrelaterade orsaker är på grund av att det 

kan pågå maktutövning och aggression mellan barn. Vidare ingår fysiska konflikter i 

individrelaterade orsaker (personlig referensram) därför att när åsikter går isär kan uppstå det 

fysiskt handgemäng som exempelvis knuffar. Det skulle även kunna gå under individuella 

egenskaper då en avsiktlig knuff från ett barn till ett annat kan ge upphov till konflikt. Denna 

avsiktliga knuff kan ligga bakom en önskan om en reaktion från det andra barnet och då 

händer någonting nytt i vardagen på förskolan. Här kan även de knuffar som är oavsiktliga 

vara med då detta också kan ge upphov till konflikter trots att det handlar om en 

olyckshändelse. Det kan även handla om att de yngre barnen inte har ett fullt utvecklat språk 

som O´Brien et al., (1999)  menar enligt Olson och Hozas (1993) studie som säger att barn i 

yngre åldrar hamnar i konflikter som är mer fysiska eftersom språket inte räcker till för att 

säga ifrån. 

 

Vidare visar stapeldiagrammet att lika många enkätdeltagare anser att leksaker och störd i lek 

är vanliga konfliktorsaker i förskolan. Dessa kan benämnas enligt Szklarski (1996) som 

objektrelaterade- och individrelaterade orsaker. Konflikter som uppstår om leksaker och då 

barnen blir störda i sin lek kan handla om objektrelaterade orsaker därför att denna 

konfliktorsak tvistar om samma objekt eller material. Vidare ingår dessa konfliktorsaker i 

individrelaterade konfliktorsakerna (personlig referensram) därför att även här krockar 

individers åsikter över objekt och frustrationen över att ett barn stör något annat barns lek.  
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Stapeldiagrammet visar vidare att missförstånd och förstörelse är de tredje vanligaste orsaker 

till att konflikter uppstår enligt personalen.  Missförstånd mellan barn ingår i 

situationsrelaterade konfliktorsaker därför att det handlar om misstolkande av språk, 

kroppsspråk och gester. Genom att misstolka varandras avsikter i olika situationer uppstår 

konflikter som egentligen inte har ett ursprung från början då allt i grund och botten handlar 

om missförstånd. Förstörelse mellan barn ingår i principrelaterade konfliktorsaker (förtroende 

relaterade) därför att när man förstör exempelvis ett legobygge för ett annat barn visar man 

inte hänsyn och respekt till det här barnet. Det handlar om att bryta oskrivna regler på 

förskolan som säger att vi förstör inte för varandra.  

 

5.2.2 Plats 
 Antal 

 
Konfliktplatser 

 

Stapeldiagrammet visar att bilhörnan och utomhus är det platser som personalen anser vara 

det mest frekventa konfliktplatserna på förskolan. 

Fyra av de platser (hemvrån, bilhörnan, lego och utomhus) som personalen har angett som 

vanliga utrymmen för konflikter på förskolan innehåller alla objekt av olika slag. 

Objektrelaterade orsaker har vi tidigare i studien kommit fram till att det är en vanlig orsak på 

förskolan och dessa enkätsvar styrker denna teori om objektrelaterade orsaker.  

Att hallen är en plats som är uppmärksammad av personalen kan stödjas av Rubinstein Reichs 

och Wesén (1986) som menar att trånga utrymmen kan ge upphov till konflikter. Däremot 

motsäger till viss del Rubinstein Reich och Wesén (1986) teori om att stora utrymmen lockar 

till spring då stapeldiagrammet visar att utomhus är en vanlig plats för konflikter. 

Motsägelsen ligger i att det utomhus finns stora lekutrymmen som skulle locka till spring inte 

öka risken för konflikter.  
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5.3 Jämförelse och analys Observation – Enkät 

 

Här nedan följer likheter och olikheter mellan våra observationer och svaren på 

enkätundersökningen samt en efterföljande analys. 

 

5.3.1 Likheter 

 

Plats 

En likhet som enkätundersökningen visar är att utomhus är en plats som många konflikter 

sker. Enligt en fjärdedel av enkätsvaren var utomhus en arena där konflikter ofta uppstår. Med 

enkätkommentarer om cyklar som en vanlig konfliktorsak utomhus var också något vi såg i 

våra observationer. 

 

Tid 

Samtliga enkätsvar på denna fråga om tid är något som vi har sett i våra observationer. 

Hälften av svaren på enkäten visar att många konflikter sker före lunch. Detta var något vi 

också observerade då vi följde olika grupper på förmiddagarna fram till lunch. Andra svar 

som enkätundersökning visade var i den fria leken och utomhus som tillfällen, då konflikter 

uppstår. Detta kan vi också se i våra observationer.   

 

Orsaker 

Likheter vi kan se mellan enkätundersökningar och observationer är att leksaker/material och 

störd i pågående lek är två orsaker som är vanligt förekommande konfliktorsaker.  

 

5.3.2 Olikheter 

 

Plats 

Den största olikheten mellan observation och enkät, när det kommer till plats, är att tre 

fjärdedelar av enkätdeltagarna svarat att de flesta konflikter sker inomhus. Detta skiljer sig 

från våra observationer då de flesta konflikter enligt oss skedde utomhus. En förklaring till 

detta kan vara att vi befann oss mestadels utomhus under observationstiden.  

 

Tid 

Vi kan inte se några egentliga olikheter mellan enkätsvar och våra observationer när det 

kommer till vilken tid de flesta konflikter uppstår, förutom på en enkät som har valt annan tid 

som alternativ. Kommentaren till detta alternativ var att konflikter inte sker vid en specifik 

tidpunkt på förskolan utan att det handlar om bland annat gruppsammansättningar i barnens 

lek. Vi kunde se en tendens att gruppsammanssättning kunde ha en betydelse men, då 

observationsperioden pågick under kort tid samt att vårt syfte inte handlade om att gå djupare 

in i konflikter var det något som vi inte observerade vidare. 

 

Orsaker 

En stor skillnad mellan enkätsvar och observation är att två femtedelar av personalen anser att 

fysiska konflikter som exempelvis knuffar är vanligaste orsak till konflikter på förskolan. 

Detta kan vi inte hålla med om då vi observerade endast ett tillfälle där ett barn knuffade ett 

annat barn.  
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5.3.3 Analys 

 

Ett viktigt inslag i jämförelse mellan enkät och observation är att personalen är medveten om 

att konflikter faktiskt förekommer på förskolan. Bara genom medvetenheten hos personalen 

bådar det gott för tidigt ingripande när konflikter uppstår, detta enligt Putnams (2001) 

benämning öppna konflikter. Personalens uppmärksamhet gentemot fysiska konflikter är även 

det en viktig del i arbetet med konflikter då medvetenheten kan vara till hjälp för ett tidigt 

ingripande samt förebyggande innan konflikten eskalerar. Anledningen till att vi inte 

observerade samma kan bero på att vi inte alls kände barngrupperna som observerades och 

personalen känner barngrupperna bra och vet hur de fungerar.  

 

Observationerna visar att Szklarskis (1996) principrelaterade (integritetsrelaterade) orsaker är 

en vanlig konfliktorsak på förskolan och paralleller skulle kunna dras till fysiska konflikter då 

även dessa kan handla om maktutövning mellan barn. De barn som knuffar ett annat barn 

utövar makt gentemot det andra barnet. Fysiska konflikter skulle även kunna ses enligt 

Szklarskis (1996) situationsrelaterade konfliktorsaker eftersom det ibland kan handla om att 

ett barn faktiskt råkar ramla över ett annat barn och denna olycka skapar en konflikt.  

 

Tiden som nämndes i hälften av enkätsvaren var före lunch och detta med en kommentar om 

hungriga barn som en orsak. Vid dessa konflikter kan blodsockret vara en fiende då det 

kanske finns vissa individer som är mer känsliga för blodsockerfall än andra. Detta skulle 

kunna skapa onödiga irritationer i gruppen.  

 

Personalen hade varierande svar på tidsfrågan och en av kommentarerna var att konflikter inte 

uppstår någon speciell tid utan det beror bland annat på vilka olika grupper barnen leker i. 

Andra alternativ som togs upp som vanlig tid då konflikter förekommer på förskolan är i den 

fria leken och utomhus. Förklaringen här skulle kunna vara att det förekommer mycket fri lek 

utomhus på förskolegården och därför kanske det kan ges fler tillfällen för konflikter. Det kan 

dras tydliga paralleller till observationerna där fem av sex observationstillfällen sker utomhus 

i den fria leken.  
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6 Diskussion  
 

Här redovisas diskussion kring det som upptäckts genom observation och enkätundersökning 

med det forskning säger om ämnet konflikter på förskolan. Det är viktigt att poängtera att allt 

vi skriver i diskussionen handlar om egna tolkningar från observationerna och de enkätsvar 

som samlades in under examensarbetets gång, dock stöds dessa tolkningar med hjälp av 

tidigare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

 

Diskussionen är uppdelad efter undersökningsfrågorna och här diskuteras de var för sig för att 

få ett naturligt flyt i texten. Återigen betonas vikten av förståelsen av att all diskussion är 

endast utifrån egna tolkningar och värderingar med stöd från Szklarskis (1996) 

konfliktorsaker. Denna modell av konfliktorsaker har varit till hjälp i våra observationer samt 

i analyseringen av resultatet. Vi anser modellen som ett verktyg för att sätta ord på konflikter 

och för få en förståelse vad konflikten handlade om. Visst fanns det svårigheter att tolka 

konfliktorsaken direkt när de hände under observationen. Då koncentrerade vi oss på att se, 

lyssna och skriva samt att konflikterna var över relativt snabbt, men i efterhand vid 

renskrivningen av observationerna och när vi diskuterade de vi observerat blev det lättare att 

se och analysera mönster i de olika situationerna. Då var modellerna till hjälp för att se en 

helhet i de olika konflikterna.  

 

6.1.1 Vilka konfliktorsaker är vanligast på förskolan? 

 

Innan vi begav oss ut på observation hade båda en tanke om att objektrelaterade orsaker skulle 

vara den allra vanligaste orsaker till konflikter på förskolan och detta skulle visa sig vara sant 

till viss del. Det visade sig även att principrelaterade orsaker i kategorin integritetsrelaterade 

skulle stå för ett lika stort antal konflikter.  

 

När det handlade om de objektrelaterade orsakerna var det ett objekt som var populärt att 

tvista om och det var cyklar av olika slag. Cykeln var det första som plockades ut från 

förrådet på utegården och sedan började utmaningen i att behålla cykeln i sina ägor. Det var 

ofta när barnen tog cyklar av varandra som konflikter uppstod, då det verkade vara ett vanligt 

förekommande objekt som barnen tog ifrån varandra. Detta var även något som personalen 

hade som en vanlig konfliktorsak utomhus.  Løkken et al., (2006) stödjer detta som 

observerats att leksaker blir mer attraktiva när andra barn redan leker med den.  

 

Den orsak som var lika vanlig på förskolan som objektrelaterade handlade om 

principrelaterade orsaker, i kategorin integritetsrelaterade. Det visade sig genom att det ena 

barnet använde sig av maktutövning för att få sin vilja och sina behov tillgodosedda. Det 

kunde ta sig i uttryck genom exempelvis gråt eller tillrättavisningar. Det andra barnet kunde i 

vissa situationer ta illa vid sig och försökte i vissa fall protestera eller också gav de med sig 

och gick därifrån. 

 

Den andra vanligaste orsaken till konflikter på förskolan handlade om situationsrelaterade 

orsaker där barnen missuppfattade situationer. Det kunde handla om att barn uppfattade andra 

barn som ett hot, till exempel att någon skulle ta ett objekt ifrån dem och sedan visade det sig 

att det andra barnet inte alls var intresserad av objektet.  
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Den tredje vanligaste konfliktorsaken handlade om individrelaterade orsaker, i kategorin 

personlig referensram, där barnens åsikter går isär. Det kunde vara alltifrån oenigheter om hur 

leken skulle fortgå till vilka olika roller som skulle tillsättas i en lek. Detta stöds av Ljungberg 

(1998) som använder begreppet abstrakt konkurrens som en beskrivning av detta fenomen. 

Här går åsikterna isär när barnen ska komma överens om vilka olika roller som ska finnas i en 

lek och även oenigheter om vad som är tillåtet och inte i en pågående lek. Detta blir tydligt i 

en observation när två barn vill inneha samma roll i en lek. Den ena får ge med sig till slut, 

men avslutar att varna om att inte bjuda de andra barnen på sitt kalas. Här är det tydligt att 

barnet som kommer in senare i leken försöker förändra leken genom att ta över en roll som 

redan var tillsatt. När övertagande inte gick som barnet ville försökte denne upprätthålla 

makten över det andra barnet genom att varna om utebliven kalasinbjudan. 

 

En observation visade ett inslag av individrelaterade orsaker, i kategorin individuella 

egenskaper, som gick ut på att barnet som startade konflikten ville se en reaktion. Det fanns 

inget syfte med att ta objektet från det andra barnet utan det var precis som om barnet bara var 

ute efter att något skulle hända. Anledningen till att situationen tolkades på det sättet var 

barnets tydliga kroppsspråk och minspel som fick oss att dra slutsatsen om att det bara 

handlade om att retas och få en reaktion från det andra barnet. Detta tolkades även från att 

barnet efter en kort stund kastade iväg objektet gick bara därifrån utan att vända om eller 

försöka ta objektet igen.  

 

Sedan observerades även konfliktsituationer som handlade om att barnen försökte skydda sin 

lek och den plats som de lekte på. Det här observerades vid några tillfällen där barn som 

nekades plats i lek och det första som man tänker är att det handlar om uteslutning, men när vi 

stannande upp och lyssnade vad barnen sa insåg vi att det handlade om just skyddande av lek 

och plats där leken pågick. Detta stödjer Corsaro (1988) när han menar att barnens agerande 

handlar om att skydda sin lek och att detta många gånger missuppfattas av vuxna som egoism 

från barnens sida. Det verkar viktigt för barn att skydda sin lek från förändringar i vissa 

leksituationer. Skulle barnet som kommer in senare i leken anpassa sig till rådande lekregler 

och rolltillsättning skulle det kanske bli mindre nekande till lek. Då kanske det till och med 

blir roligare då ännu en roll intar leken. Det här är något vi har funderat mycket på inför vårt 

kommande yrke som förskollärare. Det gäller att verkligen känna sin barngrupp så pass bra att 

man vet när det är dags att ingripa, men även när det är läge att låta det vara så inte leken blir 

förstörd. 

 

Det som kan sägas om konfliktorsaker på förskolan, enligt många av observationerna, är att 

det många gånger handlar om kombinationer av olika konfliktorsaker. En kommentar i 

enkätundersökningen var att det inte alltid bara handlar om exempelvis objektet i sig utan att 

det är bakomliggande orsaker som gör att konflikter uppstår. Det kan exempelvis handla om 

att personkemin inte stämmer mellan barnen och därför tar det ena barnet ett objekt från det 

andra barnet och så vidare. Detta kan vi stödja med våra observationer då barnen var 

involverade i olika konflikter och det kunde även vara samma grupp av barn som tvistade om 

något.    

 

6.1.2 I vilka miljöer uppstår flest konflikter? 

 

Det fanns en stor svårighet med att finna forskning kring vilka miljöer där konflikter ofta 

uppstår på en förskola. Denna fråga kan endast stödjas på våra egna observationer och 

enkätsvaren från personalen. Vid sökningar efter forskning kunde vi se att skolans miljöer står 

i fokus när det kommer till vanliga miljöer där konflikter uppstår. Det enda vi hittade som 
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handlade om miljöpåverkan på förskolebarns konflikter är det Rubinstein Reich och Wesén 

(1986) skriver om att utrymmena där barnen befinner sig i har en inverkan på intensiteten i 

deras lek. De menar att stora ytor kan ge upphov till mer intensiv lek och mindre ytor kan ge 

upphov till tvister. Eftersom vi befann oss utomhus den största delen av observationstiden 

upptäcktes de flesta konflikter utomhus. Detta var något som personalen instämde med genom 

deras svar i enkätundersökningen som visade att utomhus var en vanlig plats där konflikter 

uppstår. Denna upptäckt stämmer till viss del med det Rubinstein Reich och Wesén (1986) 

skriver om större ytors påverkan på förskolebarn då det observerades även konflikter, inte 

bara intensiv lek. Rubinstein Reichs och Wesén (1986) teori stämmer överens med en av 

observationerna som gjordes där ett barn befann sig på ett mindre lekobjekt på den annars 

stora utegården. Det som hände var att ett annat barn kröp upp intill på samma yta och då 

visade det första barnet att gesten inte uppskattadess genom att berätta att denne ville vara 

själv. Detta tolkades som att barnet kanske behövde en stund för sig själv eller så ville barnet 

behålla makten och skydda sin lekyta från andra barns medverkan.  

 

Anledningen till att många konflikter uppstår utomhus tror vi handlar om exempelvis tillgång 

på material eller storleken på utegården. Vi tror att stora ytor ibland kan öka behovet av närhet 

och för att stilla behovet väljer barnen själva att skapa minder lekytor. En annan tanke som 

väcktes efter observationer över vanliga platser för konflikter på förskolan, är att många 

konflikter verkar ske utomhus i den fria leken. Ska det kanske bli mer styrd verksamhet även 

utomhus för att stävja konflikterna? Vilka konsekvenser skulle detta få för barnens konflikter 

utomhus? 

 

6.1.3 Vilka olika konfliktstilar kan vi se? 

 

Under observationerna användes Johnson och Johnsons (1994) tolkning av olika konfliktstilar 

som benämns med djurnamn. Vi hade problem att se de olika konfliktstilarna i 

observationerna då det var svårt att tolka vad de egentligen hade för syfte i olika konflikter. 

Tidsaspekten hade återigen betydelse då konflikterna varade kort tid och det var svårt att tolka 

några konfliktstilar i direkt anslutning till observationerna. Dessa stilar tolkade vi i ett senare 

skede under de diskussioner vi hade under tiden vi renskrev observationerna.  

 

Den konfliktstil som visades tydligt var hajen som uttryckte sig hos de barn som gick 

segrandes ut ur konflikten. Det handlade om att få sin vilja igenom i olika situationer och 

påstridigheten för att uppnå önskan ansågs vara stor. Här fanns inget behov av att lyssna på 

den andre individen utan det handlade om att få rätt.  

 

En tendens till konfliktstilen teddybjörnen observerades då barn vid olika situationer gav med 

sig med en önskan om att vara omtyckt och inte stöta sig med andra. Samtidigt kan det tolkas 

som sköldpaddan då denna konfliktstil karakteriseras av konflikträdsla. Genom att alltid offra 

sitt eget behov kan tolkas som att barnet försöker undvika konflikter.  

 

Vid en annan observation upptäcktes konfliktstilen räven som försöker tillgodose allas behov 

i en konflikt. Denna konfliktstil tolkades ur situationen där ett barn ville ha ett objekt och två 

andra inte tillät det. Denna situation upplevdes som om att hade barnet bara fått tagit objektet 

skulle denne gått därifrån och låtit det andra fortsätta sin lek.   
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6.1.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 

 

Sammanfattningsvis vill vi påpeka vikten om att god kännedom och erfarenheter om 

konflikter ökar förståelsen om ämnet. I den framtida yrkesroll som förskollärare kommer det 

hjälpa vid arbetet om konflikter. Om förståelsen för orsaker till konflikter samt platser som är 

vanligt förekommande vid konflikter ökar sannolikheten för tidigt ingripande. Det är tydligt 

som forskningen säger att konflikter går över fort. I och med studien anser vi att våra 

kunskaper har blivit större för hur barns konflikter kan te sig, vilka orsaker som är vanligast 

och platser som är vanligt förekommande i konfliktsituationer. Det är glädjande att studien 

varit så givande då bristen på teori kring barns konflikter och konflikthantering har varit stor 

på högskolan. Detta kan anses märkligt då konflikter är en sådan stor del av vardagen på 

förskolan. Slutsatsen kan dras att forskningen och resultat i denna studie överensstämmer på 

flera punkter. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Den första tanken med examensarbetet var att det skulle handla om mobbning på förskolan, 

men efter etiska överväganden kom vi fram till att ordet mobbning är ett laddat och känsligt 

ord. Vi diskuterade huruvida personal och föräldrar skulle ta emot oss på förskolan och vi 

övervägde deras eventuella rädsla inför kommande slutresultat. Om mobbning skulle 

förekomma på denna skulle vara svårt att hålla tystnadsplikten och konfidentialitet gentemot 

personal och barn på förskolan då föräldrar skulle vilja veta vem eller vilka barn som mobbar 

eller mobbas. Den största rädslan låg i vår brist på erfarenhet och kunskap för att bedöma om 

det pågick mobbning eller inte. Däremot ville vi lyfta fram likheter och olikheter mellan 

mobbning och konflikt, och detta gjordes i bakgrunden då rädslan att missta mobbning som 

konflikter finns även hos oss.  

 

Nedan följer en diskussion kring de observationstekniker som använts samt positiva och 

negativa konsekvenser utifrån metodvalen. 

 

6.2.1 Observation 

 

Den första undersökningstekniken som användes var observation med löpande protokoll. 

Syftet med detta vara att få en ökad förståelse över hur konflikter ser ut på förskolan, vilka 

platser som är vanliga samt om det var möjligt att se några konfliktstilar i barngrupperna.  

 

Då valet föll sig att vara utomstående observatörer kunde vi vara relativt anonyma. Det 

positiva med observationerna var att det observerades konflikter då vi kunde sitta med i 

barngruppen. Denna observatörstyp ansågs vara den mest passande då man kan missa viktig 

information genom att vara mer deltagande i verksamheten. Nu kunde vi relativt anonymt 

lyssna noggrant på barnen och sitta ner och anteckna det som hände. Känslan som infann sig 

var att barnen stördes inte allt för mycket på ett sätt som påverkade agerandet mellan dem. 

Till en början var vi mer intressanta för barnen. Sedan i mitten av observationstiden 

uppmärksammades vi inte alls för att i slutet bli kallade fröken då barnen antagligen trodde att 

vi arbetade på förskolan då vi hela tiden återvände.  

 

Valet att använda löpande protokoll föll sig som en lämplig metod för att uppnå syftet och 

fördelarna med denna metod är att vi kunde registreras det som hände framför oss på ett 

snabbt och effektivt sätt. Enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986) är faran med observation 

att man många gånger ser saker som inte pågår bara för att man vill se det man ämnar 
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observera samt att tolkningarna av observationsresultatet många gånger återspeglar sina egna 

värderingar och åsikter om det som pågår. För egen del var våra anteckningar värderingsfria 

då det inte fanns någon tid att lägga ner någon djupare tanke i situationen eftersom många av 

de konflikter som observerades var över lika fort som det uppstod. Detta stödjer forskare som 

menar att konflikter på förskolan många gånger pågår under kortare tidsperioder (O´Brien et 

al., 1999; Shantz 1987). 

 

Det som upplevdes negativt med löpande protokoll var att det många gånger kunde vara svårt 

att tyda anteckningarna då det skrevs ner snabbt och texten var slarvigt skrivet. Vi har kommit 

till insikt att båda behöver mer träning av observation med löpande protokoll då det många 

gånger var svårt att se och skriva samtidigt och detta stöds av Rubinstein Reich och Wesén 

(1986) som betonar vikten av mycket träning i att observera.  

Det var en lyckad idé att sätta sig ner direkt efter observationen och renskriva det som hade 

observerats då det skulle nästintill bli omöjlighet att renskriva längre fram i tiden.  

 

Efter urval och undersökningsmetoden observation har vi fått svar på undersökningsfrågorna. 

Det har inte gjort någon skillnad om fler förskolor skulle besökts då de konflikter som 

observerades skulle kunna uppstå på vilken förskola som helst. Det handlade om vardagliga 

konflikter som var över på en kort tid. 

 

6.2.2 Enkät 

 

Den andra undersökningsmetod som användes var enkätundersökning. Syftet var att kunna 

jämföra observationer med personalens uppfattning om vilka konfliktorsaker som är vanligast 

och vilka platser som är mest förekommande i konfliktsituationer.  

 

Det fanns stora förhoppningar om ett stort deltagande, då det enligt Kylén (2004) kan vara fler 

som kan besvara en enkät än antalet intervjuade. Enkätens utformning troddes kunna nå de 

flesta då enkäten innehöll frågor med bundna svar som enligt Kylén (2004) kallas färdiga 

svarsalternativ. Enkäten bestod av frågor där svarsalternativet skulle ringas in efter 

personalens tyckande om konflikter.  

 

Vi var nöjda med vår enkät och ansåg att kraven för bundna svar var uppfyllda men som 

Bjørndahl (2005) skriver är utformningen av en enkät det som oftast minskar antalet 

deltagande och detta stödjer även Kylén (2004) som skriver att enkätundersökning ökar 

oddsen för bortfall. När vi i efterhand studerade enkäten drogs slutsatsen att det kan ha varit 

beskrivningen av syftet som skrämde många från att delta. Beskrivning av syftet skulle ha 

presenterats separat istället för i samband med enkätfrågorna.  Det positiva med enkäten är att 

trots bundna svarsalternativ lämnades det plats för egna kommenterar i och med extra rader 

efter varje fråga. Dessa kommentarfält kan även anses negativt av deltagaren som kan känna 

press på att kommentera och väljer då istället att inte delta. Detta är något vi själva kan känna 

igen oss ifrån kursutvärderingar då varje avsnitt av utvärderingen avslutas med en ett 

kommentarfält och detta har fått oss båda att avstå från kursutvärderingar.  

 

En idé till det stora bortfallet i enkätundersökningen upptäcktes under en grupphandledning 

där någon påpekade att förskolan är en mättad marknad. Med detta menas att förskolan är en 

välbesökt plats av studenter som vill göra olika undersökningar. Detta kan göra personalen på 

förskolan mindre uppmärksam på hur pass viktiga de är i studenters undersökningar och till 

vilken hjälp de faktiskt är.  
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Ytterligare en orsak till stort bortfall på enkätundersökningen kan handla om den tidsperiod vi 

var ute i verksamheten och gjorde undersökningar. Det var i början av terminen då många 

inskolningar sker och personalens tankar kan ha varit med barngruppen istället för 

studenternas enkätundersökningar. Om så är fallet ökar förståelsen till det stora bortfall då 

inskolningar och barngruppen är viktigare än enkätundersökningar.  

 

Här ställer vi oss frågande till om urvalet kunde varit större när enkätundersökningen 

utfördes. Ett misstag som gjordes var att inte skicka ut enkäten till fler förskolor. Detta skulle 

ha gett ett större deltagande och en fylligare datainsamling att bearbeta och jämföra.  

 

6.2.3 Sammanfattning metoddiskussion 

 

Rosenqvist och Andrén (2006) tar upp olika begrepp som ska finnas med under 

metoddiskussionen för att kunna se om man fått fram svaret på undersökningsfrågor. Dessa 

begrepp är rimlighet, noggrannhet och tillförlitlighet. 

 

Rimligheten i observationerna anses vara god då studien kring våra undersökningsfrågor och 

observationer stämmer överens ur olika aspekter. Detta gäller även enkätundersökningen som 

visar att personalens svar stämmer överens med det forskningen säger om konfliktorsaker.  

 

När det kommer till noggrannheten i vår studie uppfylls kravet genom att materialet har 

behandlats på bästa möjliga sätt genom anonyma och värderingsfria anteckningar samt snabb 

bearbetning.  

 

Tillförlitligheten i studien angående konfliktorsaker på förskolan anses vara god därför 

resultatet stämmer överens med det forskning beskriver kring konflikter och dess orsaker. 

Tillförlitligheten angående vanligt förekommande platser där konflikter uppstår anses inte 

vara lika tillförlitlig då ingen forskning stödjer det resultat som uppnåtts genom observation 

och enkätundersökning.     

 

Utefter genomförande och resultat av observation anser vi att det inte har kunnat göras 

annorlunda från som gjordes. Det skulle inte ge ett annat resultat om observationstiden varit 

längre då konfliktorsakerna vi letade efter observerades och upptäcktes. När det kommer till 

genomförande av enkät finns det många olika faktorer som skulle kunde förändras inför 

framtida undersökningar. Vi har förstått innebörden av svårigheter i utformning av enkäten 

samt att utöka urvalet genom att kontakta flera förskolor och fråga om deltagande i 

enkätundersökningar. Trots det stora bortfallet kunde fortfarande en jämförelse mellan enkät 

och observation göras. Det upptäcktes likheter och olikheter mellan personalens svar och våra 

observationer över vilka konfliktorsaker som är vanligast och på vilka platser det uppstår. 

 

7 Vidare forskning 
 

Svårigheten som fanns under studien var att få fram tidigare forskning kring vilka platser och 

miljöer som är vanligt förekommande vid konflikter på förskolan. Detta skulle kunna uppnås 

genom vidare studier under längre tidsperioder och ett större urval av förskolor för att lättare 

kunna dra slutsatser. Ännu ett intressant ämne att studera vidare på skulle vara att genom ökad 

förståelse och kunskap om olika konfliktorsaker kunna utarbeta varierande 

konflikthanteringar som passar de olika konfliktorsakerna.  Ett tredje forskningsområde som 

skulle vara spännande att forska vidare på är hur verksamheten utomhus skulle förändras om 

det blev mer styrd verksamhet även där.
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 Missiv till förskolan 

 

 

Gävle 2013-08-06 

Hejsan! 

Vi heter Marie Enefjord och Therese Berglind och vi läser till förskollärare med inriktning 

mot naturvetenskap, matematik och teknik på högskolan i Gävle. Höstterminen 2013 ska vi 

skriva vårt examensarbete och syftet med vårt arbete är att studera konflikter, dess olika roller 

och karaktär. Inför arbetet, och som underlag till vår studie, skulle vi vilja höra med Er om vi 

skulle kunna få besöka er under två veckor för att observera verksamheten. Vi kommer 

använda oss av löpande protokoll i vår observation då det inte är relevant för oss att i 

efterhand veta om det flickor eller pojkar som hamnar i konflikt utan det är konflikten i sig 

som är intressant.  All data kommer behandlas konfidentiellt och alla anteckningar som 

kommer samlas in ses bara av oss två samt vår handledare och i det transkriberade materialet 

kommer det inte att skrivas ut varken namn eller kön utan barnen kommer nämnas som Barn 

1, Barn 2 och så vidare. Allt material kommer att förvaras i ett kassaskåp på högskola i Gävle 

i fem år och ingen obehörig kommer kunna få ta del av det. Den färdiga uppsatsen är en 

offentlig handling, men som sagt ingen kommer kunna veta vart vi har varit och gjort vår 

observation. 

Om Ni väljer att låta oss komma ut till Er förskola kommer vi även lämna ut tillstånd till 

föräldrarna där de få avgöra om de vill att deras barn får medverka eller inte.  

Det är helt frivilligt att delta i vår studie och Ni som förskola kan närsomhelst under studiens 

gång avbryta och då lämnar vi förskolan och förstöra omedelbart materialet.  

Vid frågor och funderingar är Ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Paula 

Larsson. Kontaktuppgifterna till oss finner Ni längre ner på denna sida.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsning 

Marie Enefjord & Therese Berglind 

Kontaktuppgifter 

Marie Enefjord Telefonnummer: XXX – XXX XX XX Mail:  

Therese Berglind Telefonnummer: XXX – XXX XX XX Mail:  

Paula Larsson Mail: 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=NJDOSzD7nS5WDM&tbnid=bN_-T0t5jiJWyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://teampossible2009.blogspot.com/&ei=73-1UbPdCKzn4QSCoYDYAg&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNHInp6xWLiRx15Siv9kpF3yuM8uvQ&ust=1370935644379433
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……………………………………………………………………………………………….. 

Marie Enefjord      Therese Berglind 

………………………………………………………………………………………………….. 

Förskollärare        Förskollärare 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ort och datum 

…………………………………………………………………………………………………. 

Förskolechef 

………………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 
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9.2 Bilaga 2 Vårdnadshavartillstånd 

 

 

 

  

 

Kurs: Examensarbete pedagogik och didaktik 15 HP 

Akademin för utbildning och ekonomi 

2013-08-06 

Till vårdnadshavare för 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vi heter Marie Enefjord och Therese Berglind och studerar till förskollärare vid högskolan i 

Gävle. Under hösten kommer vi att skriva vårt examensarbete som har syftet att studera 

konflikter, dess olika roller och karaktärer genom observation. 

För att kunna samla in material till vårt examensarbete så kommer vi att användas oss av 

löpande protokoll vilket innebär att vi antecknar det vi ser, men varken barnens namn eller 

kön kommer nämnas. Vi kommer att använda oss av benämningarna Barn 1, Barn 2 och så 

vidare. Vårt material kommer att ses endast av oss två studenter och vår handledare Paula 

Larsson. Det material vi samlar in kommer att förvaras i ett kassaskåp på högskolan i Gävle i 

fem år innan det förstörs och ingen obehörig kommer få ta del av det. Det färdiga arbetet är en 

offentlig handling, men ingen kommer kunna härleda till den förskola vi varit på. Ni som 

vårdnadshavare har rätt att ångra Ert beslut när som helst under studiens gång. 

Vi kommer endast att använda observationsanteckningar av de barn som fått tillstånd av 

vårdnadshavare att vara med i studien.  

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Paula Larsson 

Med vänlig hälsning 

………………………………………………………………………………………………. 

Marie Enefjord     Therese Berglind 

Mailadress:                          Mailadress: 

Handledare Paula Larsson mailadress: 

 ¤ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i observationen.  

¤ Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i observationen. 

Vårdnadshavare           Vårdnadshavare 

………………………………….                     …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Ort och datum 
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9.3 Bilaga 3 Enkät 

 

Hejsan! 

Under vårt examensarbete kommer vi observera barn i olika miljöer på förskolan och skulle 

behöva ha hjälp från Er i personalen. Om Ni skulle vilja ta er tid att svara på denna enkät som 

är helt och hållet anonym kan vi sedan i arbetet jämföra och se om vi kan se likheter och 

skillnader mellan det vi eventuellt kommer se under observationerna. Enkäten består av frågor 

där Ni ringar in det alternativ som passar Er bäst. Det finns även plats för egna kommentarer 

efter varje del ifall man vill tillägga något.  

Samtlig personal på förskolan är välkommen att svara på enkäten.  

Tidsåtgången för enkäten beräknas till några minuter då det inte krävs några långa utlägg om 

man inte vill.  

Vi samlar in enkäterna senast den 5 september, men det går även bra att lämna dem i mappen 

märkt ”Enkät Studenter” som kommer ligga i personalrummet från och med 26 augusti.  

Resultatet av enkäten kommer vara med i vårt slutgiltiga examenarbete som är en offentlig 

handling. Då det inte ska förekomma några namn på Er i personalen och inte namn på 

förskolan Ni arbetar på kommer det inte att kunna härledas till varken var och en av Er eller 

förskolan. 

Vid frågor och funderingar är Ni välkommen att höra av Er direkt till oss under vår 

observationstid eller på mailen. Mailadresser följer längst ner på denna sida. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Hälsningar Marie Enefjord & Therese Berglind 

Marie Enefjord Mail: 

Therese Berglind Mail: 

 

ÅLDER PÅ BARNEN 

Vilka åldersgrupper arbetar du med på förskolan? 

 1-3 

 4-5 

PLATS 

Var på förskolan tycker du att det uppstår flest konflikter? 

 Hallen 

 Hemvrån/Dockvrån 

 Bilhörnan 

 Lego 

 

 



1 
 

 Utomhus 

 Annan plats – Vilken? Skriv på raden nedanför 

...…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….......

....................................................................................................................................................... 

TID 

Vid vilket tillfälle under förmiddagen på förskolan tycker du att det uppstår flest konflikter? 

 Före frukost 

 Vid påklädning på väg ut 

 I den fria leken 

 Utomhus 

 Före lunch 

 Annan tid – När? Skriv på raden nedanför 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ORSAKER 

Vad anser du är den vanligaste orsak till konflikter på förskolan? 

 Leksaker  

 Missförstånd mellan barn 

 Fysiska konflikter såsom knuff och slag 

 Förstörelse (exempelvis av ett bygge)  

 Störd i pågående lek 

 Annan orsak – Vilken? Skriv på raden nedanför 

.…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

ÖVRIGT 

Anser Ni att vi har missat något i enkäten som täcker barns konflikter på förskolan var god 

och skriv ner dina synpunkter på raderna nedanför 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


