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Sammanfattning 

Syftet med arbetet var att undersöka hur förskollärare hanterar konflikter som uppstår mellan 

barn. Pedagoger på tre förskolor fick besvara en enkät och tre av dem besvarade även en 

standardiserad intervju med öppna frågor och svar. Resultatet visade att pedagogerna ofta 

använde medling som metod. De lyssnade först för att få veta om barnen hade egna lösningar 

på konflikten eller behövde förslag från någon vuxen. Aggressiva beteenden stoppades. De 

försökte förebygga konflikter genom att vara tydliga förebilder för barnen, och de arbetade 

ofta med värdegrundsfrågor. För att ge barnen strategier för konflikthantering talade 

pedagogerna med barnen om hur konflikter kan hanteras, både förebyggande vid samlingar 

och när konflikter uppstod. Alla pedagoger tyckte att det var viktigt att få utbildning i 

konflikthantering. 
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Förord 

Ett stort tack till pedagogerna på de förskolor som medverkat i undersökningen till mitt 

examensarbete. Jag vill även rikta ett tack till min handledare som väglett mig genom arbetets 

gång och till handledargruppen som jag ingått i.
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1. Inledning 

På många ställen i Lpfö 98 betonas hur viktig tryggheten är för barns utveckling och lärande. 

Thornberg (2006) anser att en konfliktsituation är en lärandesituation, och att konflikter är 

naturliga sammanhang, där barn utvecklas socialt, moraliskt och kognitivt. Thornberg (2010) 

skriver att det finns studier som visar att barn redan i förskoleåldern löser de flesta konflikter 

själva, men samtidigt visar forskning att sådana konflikter oftast löses med hjälp av 

maktutövning istället för konstruktiv förhandling. Detta menar Thornberg (2010) pekar på 

behovet av att i förskolan aktivt försöka lära barnen att hantera konflikter konstruktivt. 

Enligt Lpfö 98 ska förskolan förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Alla människors 

lika värde, jämställdhet och solidaritet är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 

med barnen (a.a.). Pape (2000) menar att tre framtidskompetenser efterfrågas i samhället och 

dessa är förmåga att kommunicera, att söka ny kunskap och att kunna samarbeta. Pape (2000) 

skriver att social kompetens handlar om konsten att umgås med varandra. Konflikter är en del 

av livet och förmågan att hantera konflikter avgör hur väl vi kommer att må (Wahlström, 

1996). Pape (2000) anser att det inte räcker enbart med kunskap, utan det krävs även förmåga 

att omsätta kunskap till handling. Enligt Lpfö 98 ska förskolan erbjuda en trygg omsorg och 

det är viktigt att personalen har föräldrarnas förtroende, så att förskolan kan vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning blev jag intresserad av hur förskollärare hanterar 

konflikter mellan barn. Konflikter uppstår dagligen och de kan vara avgörande för hur barnen 

mår. Det kändes viktigt att få kunskap om konflikthantering inför mitt framtida yrkesliv som 

förskollärare, för att på bästa sätt kunna hjälpa förskolebarnen att hantera sina konflikter.  

1.1 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur förskollärare hanterar de konflikter som uppstår 

mellan barn. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka metoder använder förskollärare för att hantera konflikter? 

 Hur arbetar de förebyggande? 

 Hur arbetar de för att ge barnen strategier för konflikthantering? 

1.3 Bakgrund 

I avsnittet som följer definieras begreppet konflikt. Därefter beskrivs vad det står i 

styrdokumenten om konflikter och konflikthantering i förskolan. Till sist redovisas litteratur 

och forskningsrapporter som behandlar ämnet. 
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1.3.1 Begreppsdefinition 

Maltén (1998) sammanfattar begreppet konflikt med dessa ord: ”En konflikt uppstår vid en 

sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” (a.a., s. 145). Det kan betyda att någon 

förstör eller skapar problem för någon annan när olika aktiviteter inte går att förena (Maltén, 

1998). Chen, Fein, Killen och Tam (2001) skriver att begreppet konflikt tidigare använts på 

ett negativt sätt, i den betydelsen att det var detsamma som aggressivt beteende, men ett 

aggressivt beteende syftar till att skada en annan person medan en konflikt innebär ett tillstånd 

när någon inte är överrens med en annan. Chen et al. (2001) menar att insikten har ökat och 

nu anses konflikter vara viktiga och kanske nödvändiga för moralisk, social och kognitiv 

utveckling. Chen et al. (2001) anser att barns konflikter inte bara är aggressiva och negativa 

händelser som leder till skada för andra, utan att konflikter ger naturliga, positiva möjligheter 

för barn att utveckla färdigheter för konfliktklösning. Fler konflikter löstes av barnen med 

stigande ålder, vilket visar att barnen förvärvat social kompetens (a.a.). 

1.3.2 Styrdokumenten 

Styrdokumenten för både förskola och grundskola betonar vikten av att barnen utvecklar sin 

förmåga att hantera konflikter. Tre viktiga punkter ur Lpfö 98 följer nedan: 

 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. 

 Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt 

reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

 Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder 

och värderingar som styr deras synpunkter och handlande (a.a., s. 9). 

1.3.3 Förebyggande arbete 

Wahlström (1996) påpekar att konflikter hör till livet och kan ge möjlighet till växande och 

utveckling. Hon hävdar att barn kan lära sig hantera konflikter på ett bra sätt. De känner sig då 

mindre hjälplösa och deras självtillit ökar. Wahlström (1996) ger exempel på många övningar 

som kan göras i grupper för att barn ska lära känna sina egna känslor och uppleva hur de 

skiljer sig från andra. Våra fyra grundkänslor är glädje, sorg, ilska och rädsla. Hon skriver: 

”Att arbeta med att tydliggöra egna och andras känslor är viktigt, och det har inte bara 

betydelse för vår förmåga att hantera konflikter. Det har betydelse för våra möjligheter att 

kunna leva ett meningsfullt liv.” (a.a., s. 44) 

Wahlström (1996) betonar vikten av att de vuxna bejakar barnens känslor. Det bästa är att 

uttrycka känslor genom ett jag- budskap och undvika du- budskap, som skuldbelägger den 

andra personen. Ett jag- budskap redovisar alltid de egna känslorna klart och tydligt och 

fokuserar istället på händelsen, medan ett du- budskap lägger ansvaret på den andra personen 

som känner sig nedtryckt och det är inte en bra början på förhandlingar. Av lika stor vikt är att 
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förskollärarna lyssnar till barnen och uttrycker sig tydligt för att barnen ska förstå vad de 

menar (Wahlström, 1996). Även Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) tar upp vikten 

av att alla får ge uttryck för sina känslor och lyssna efter andras. Barn kan tränas att hantera 

negativa känslor så att konflikten inte trappas upp. Det går att nå en vinna-vinna- lösning där 

allas behov tillgodoses. Detta kan göras genom att inte lägga skulden på någon utan söka 

många möjliga lösningar och sedan välja en som tillgodoser allas djupare behov (Utas 

Carlsson & Rosenberg Kimblad, 2011).  

   Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) understryker betydelsen av människors 

grundläggande behov, som gemenskap, trygghet, delaktighet, mening och känsla av eget 

värde. Vid konflikthantering är alla dessa aspekter viktiga men självkänslan är grundläggande 

och den kan stärkas om det är ett positivt klimat i gruppen (Utas Carlsson & Rosenberg 

Kimblad, 2011). Även Thornberg (2006) menar att det är viktigt att förskollärarna arbetar för 

att få ett vänligt socialt klimat i gruppen och därmed hjälper barnen att utveckla lämpliga 

färdigheter för konflikthantering. 

Enligt Edling (1997) är kompissamtalet en bra metod som ger barnen en modell för att lösa 

konflikter med ord istället för med tystnad eller våld. Den ger övning i empati och övning i att 

lyssna. Barnen får samverka och uttrycka tankar och känslor inför en grupp. Edling (1997) 

anser att dessa baskunskaper är lika nödvändiga som att lära ut alfabetet. Denna metod är 

mest lämplig för lite äldre barn eftersom yngre barn inte kan vänta med att lösa konflikter till 

ett senare tillfälle. En signifikant del av förskolans arbetssätt är hur lärarna hjälper till att 

åskådliggöra konflikterna. När en konflikt uppstår kan läraren samla barnen och rita upp 

händelsen, vilket gör det lättare och tydligare för barnen att förstå vad som hänt. Lärarna kan 

även dramatisera en konflikt som inträffat för att barnen ska få en bild av händelsen och bli 

mer försiktiga i fortsättningen (a.a.). 

1.3.4 Barns konfliktlösning 

Thornberg (2006) kommer i sin studie fram till att förskolebarn ofta löser inbördes konflikter 

på egen hand. Chen et al. (2001)  skriver att barn använder mer förhandling i frånvaro av en 

lärare och det betyder att en vuxens närvaro hämmar barn att utveckla förhandlingsteknik. 

Med åldern ökar barns känslighet för frågor om rättvisa och turtagning och då ökar också 

sannolikheten för att barnen kan lösa konflikter på egen hand. De känner igen sina kamraters 

rättvisetänkande och kan återspegla kamraternas negativa emotionella reaktioner. Barnen 

förstår också bättre andras avsikter och då ökar möjligheten för framgångsrik konfliktlösning 

(a.a.). Thornberg (2006) anser att en konfliktsituation är en lärandesituation där de inblandade 

barnen verkar fungera som varandras förebilder. Thornberg (2006) menar att förskollärare bör 

bli uppmärksamma på att konflikter inte bara beror på barnets karaktär utan på situationen. 

Eresund och Wrangsjö (2008) refererar till Ljungberg (1998) som ansåg att förskolebarn hade 

förmåga att själva finna konstruktiva lösningar för att fortsätta leken efter en konflikt. Barn 

har olika försoningsbeteenden, säga förlåt, föreslå en lek eller ge bort en leksak. Detta skapar 

en bra stämning i gruppen och barnen får högre social kompetens. Ljungberg menar att den 

vuxnes empati påverkar samspelet i gruppen och barnets utveckling av olika förmågor och här 

kan läraren vara en bra förebild (a.a.). Pape (2001) definierar begreppet kompetens som 
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förmåga att omsätta kunskap till handling och begreppet empati som en förmåga att kunna 

leva sig in i och förstå andras situation. Den sociala kompetensen har i vissa fall ett direkt 

samband med den miljö barnet lever i. Pape (2001) refererar till Winnicott (1981) och Stern 

(1991) som har påvisat att barns förutsättningar för utveckling av empati finns redan från fem 

till sju månaders ålder. Pape (2001) refererar även till Öhman (1996) som menar att 

motivationen för att uppträda empatiskt förstärks när omgivningen reagerar positivt. Pape 

(2001) refererar till Myhre (1994) som understryker att förmågan till empati är starkt bunden 

till vårt känsloliv men även till vårt intellekt. Pape (2001) skriver att social kompetens kräver 

kunskaper, värderingar och motivation. Det räcker inte med att tala om för barnen hur de bör 

handla. Värderingar är sociala och det är viktigt att förskollärare är förebilder som lever enligt 

sina värderingar. För att ett barn ska förändra sina värderingar måste motivation finnas. 

Motivationen kan öka när positiva förändringar märks i gruppen (a.a.). 

1.3.5 Strategier för konflikthantering. 

Maltén (1998) beskriver fyra strategier för konflikthantering, defensiva strategier, tvångs- och 

maktstrategier, rituella strategier och samverkansstrategier. De defensiva strategierna betyder 

att problemet ignoreras eller att en syndabock utses och därmed anses konflikten löst. När 

makt- och tvångsstrategier används blir någon vinnare och en annan förlorare, och därmed är 

konflikten egentligen inte löst utan inkapslad. Vid rituella strategier avleds uppmärksamheten 

från konflikten och riktas mot något annat. Riterna löser inte konflikten, men kan bidra 

känslomässigt till konflikthanteringen. I samverkansstrategierna ingår problemlösande samtal, 

förhandlingar och eventuellt medling genom en tredje part. Strategin är konstruktiv och båda 

parter har något att vinna (a.a.). Wahlström (1996) beskriver begreppet medling som en 

process där en tredje person vägleder de inblandade till en lösning som de själva har 

formulerat, valt och kommit överrens om tillsammans. Även Hakvoort (2010) tar upp 

begreppet medling när hon beskriver Richard Cohens konfliktpyramid, där medling ingår i 

den tredje nivån och beskrivs som en omstart av kommunikationen. Utas Carlsson och 

Rosenberg Kimblad (2011) refererar till Lind (2001) som beskriver medling som en process 

där en neutral tredje person hjälper parterna i en konflikt att komma fram till en 

överrenskommelse som båda parter godtar. 

Hakvoort (2010) skriver att antalet konflikthanteringsprogram har ökat enormt under senare år 

och det är inte lätt att välja det mest lämpliga sättet att arbeta med konflikter. Hakvoort 

beskriver Richard Cohens konfliktpyramid. Det är en pyramid med fyra nivåer, förebygga, 

hantera, hjälpa och stoppa. I första nivån, förebygga, finns konflikter som inte uppstår tack 

vare det positiva klimatet. Den andra nivån handlar om konflikter som eleverna kan lösa 

själva. Den tredje nivån innehåller konflikter som hanteras med hjälp av medling och den 

fjärde nivån omfattar konflikter som avgörs genom skiljedom. Även Utas Carlsson och 

Rosenberg Kimblad (2011) håller isär medling och skiljedom. Vid skiljedom har den tredje 

parten det slutliga avgörandet vad gäller beslut (a.a.). Hakvoort (2010) beskriver den 

förebyggande nivån som ett fundament i arbetet och den bör vara störst. Genom arbete med 

värdegrundsfrågor skapas ett positivt klimat i gruppen och en öppenhet, som gör det lättare att 

hantera konflikter som uppstår. Andra viktiga faktorer kan vara gemensamma regler, 



 5 

 

faddersystem, massage och samtal. På nivå två betonas vikten av att möta och hantera 

konflikter konstruktivt. Det finns program för att träna detta som Nonviolent Communication, 

Icke-våldsundervisning och kompissamtal. Gemensamt för dessa program är att de utgår från 

att människor kan ta ansvar, att barn i en konflikt har olika känslor och behov, att samarbete 

är möjligt och att flera parters behov och intressen kan tillfredsställas samtidigt. På den tredje 

nivån finns konflikter som hanteras med hjälp av medling av en tredje part. Det kan vara 

kamratmedling, men alla barn vill inte ha medling av jämnåriga utan det kan behövas vuxna 

som medlar (a.a.). Hakvoort (2010) beskriver nivå fyra, som tar upp aggressiva konflikter och 

här gäller det att stoppa förbjudet och olämpligt beteende och gå tillbaka till reglerna. Cohen 

menar att det är viktigt att arbeta med alla fyra nivåerna samtidigt (a.a.). 

Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) beskriver fyra metoder för konfliktlösning som 

förkortas KAOS (utformad av Klaus Engell-Nielsen): Konfrontera, Avleda 

uppmärksamheten, Omtolka situationen och ge Stöd. Konfrontation betyder att ta tag i 

problemet och säga ifrån genom ett jag- budskap. När uppmärksamheten avleds uppstår en 

paus och en maktkamp kan undvikas. Omtolka situationen betyder att fler frågor ställs med en 

positiv förväntan att få veta mer om problemet. Ge stöd innebär att inleda ett samtal om någon 

är ensam eller att ge stöd att våga säga sin åsikt. Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad 

(2011) betonar tre viktiga principer vid konflikthantering. Den första är att undvika 

maktkamp, den andra är att skilja sak/beteende från person och den tredje är att lugna ner sig 

först. En annan god regel är att i förväg förhandla med barnet så att barnet känner sig delaktigt 

och upplever meningsfullhet. Vuxna ska inte skuldbelägga barnen utan försöka hjälpa dem 

(a.a.). 

1.3.6 Vikten av utbildning 

Vestal och Aaron Jones (2009) menar i sin studie att det behövs en uppsättning av strategier 

för att hantera konfliktsituationer. Skicklighet i social problemlösning ger barnen en känsla av 

självkontroll, som är nödvändig för att klara av stressiga omständigheter i livet. De barn som 

hade utbildats i konfliktlösning hade större förmåga att lösa inbördes konflikter än de barn 

som inte var tränade. Studien visar tydligt att förskolebarn kan förvärva förmågan att lösa 

problem, om de i tidig ålder undervisas av lärare, som genomgått utbildning i 

konfliktlösningsstrategier (a.a.). Thors (2010) menar att barn kan tränas i konflikthantering 

om de utbildas till medlare. Barnen växer och utvecklas med sin uppgift. Hakvoort (2010) 

beskriver regeringens proposition Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. Där står det tydligt 

att konflikthantering bör ingå i lärarutbildningens kärna.  

2. Metod 

Det här avsnittet beskriver de forskningsmetoder som har använts för att genomföra 

undersökningen. Här redovisas hur urvalet av informanter har gjorts, hur genomförandet gått 

till, databearbetning och tillförlitlighet samt hur de forskningsetiska kraven har uppfyllts. 
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2.1 Urval 

Jag gjorde ett bekvämlighetsurval och det betyder enligt Trost (2012) att ta det som är 

lämpligt. Jag skickade först en förfrågan till några utvalda förskolors huvudmail, för att få 

veta om de var intresserade av att besvara en enkät, och fick positivt svar från tre. Alla 

förskollärare och eventuella barnskötare fick möjligheten att medverka. Tre pedagoger, en på 

varje enhet, tillfrågades om de även ville svara på en standardiserad intervju med öppna frågor 

och svar, och de svarade ja på min förfrågan. Det kändes viktigt att få synpunkter från 

pedagoger på olika förskolor för att se om de använde olika metoder för konflikthantering. 

Enkätsvaren gav enbart ett bortfall. Jag fick svar på enkäten av alla på Förskola A och 

Förskola B, men på Förskola C var det en förskollärare som inte hade möjlighet att svara 

(bilaga 2). Den standardiserade intervjun besvarades av de tre informanterna (bilaga 3). 

2.2 Datainsamlingsmetoder. 

Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två typer av metoder, den kvantitativa 

och den kvalitativa metoden. (Bjørndal, 2005). Vid arbetet med kvantitativa metoder tillfrågas 

ett stort antal personer, och siffror används för att bearbeta insamlade data. Kvalitativa 

metoder används för att få en djupare förståelse av det som studeras, och ett mindre antal 

personer tillfrågas (a.a.). Enligt Trost (2012) behövs både kvantitativa och kvalitativa studier 

och ofta kan de användas i kombination med varandra. Bjørndal (2005) beskriver fyra typer 

av intervjuer och en av dem är standardiserad intervju med öppna frågor och svar. Den är 

strukturerad med ett fast antal frågor av öppen karaktär som ska besvaras i ordningsföljd. 

Fördelen med denna intervjuform är att svaren blir exakta och lätta att jämföra. Den här 

varianten av intervjuform kan även användas som en enkät där frågorna ställs skriftligt utan 

att intervjuaren finns närvarande (a.a.).  Jag valde att göra en enkätundersökning för att få 

information från flera informanter på olika förskolor.  Dessutom gjorde jag en skriftlig 

standardiserad intervju med öppna frågor och svar med tre förskollärare för att få djupare svar 

på om hur de ser på konflikthantering. 

Första delen av enkäten var bakgrundsfrågor. Sedan följde frågor som berörde hur 

förskollärare upplever barns konflikter. Därefter kom frågor om hur förskollärarna arbetar 

förebyggande och hur de diskuterar metoder. Sista delen tog upp frågor som gällde 

förskollärarnas utbildning i konflikthantering och hur de ger barnen strategier i 

konflikthantering. Enkätfrågorna utformades i enlighet med Trosts (2012) anvisningar. 

Vanligt språk användes, negationer och långa frågeformuleringar undveks. Endast några 

öppna frågor användes. Trost (2012) menar att bakgrundsfrågorna kan komma först. Om 

försändelsen är motiverande blir inte bakgrundsfrågorna irriterande utan kan vara 

förstärkande på motivationen eftersom de är lätta att besvara (a.a.). (Bilaga 2) Den 

standardiserade intervjun behandlade vad en konflikt är, konflikthanteringsmetoder, hur 

arbetslaget diskuterar frågan och hur konflikter kan förebyggas. Kvale (1997) påpekar att en 

strukturerad intervju blir lättare att analysera (Bilaga3). 
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2.3 Procedur 

Enligt Trost (2012) ger det ett gott intryck att använda vita kuvert och att inte skicka enkäter 

med tjänstepost. Därför lämnades enkäterna tillsammans med missiv (Bilaga 1) i vita kuvert 

av mig personligen till de tre förskolorna. I kuvertet fanns också en notis om datum en vecka 

senare, när enkäten skulle hämtas, och ett tack på förhand för deras medverkan. Jag valde att 

skicka den standardiserade intervjun med öppna frågor via e-post till de tre förskollärarna, och 

bad dem skriva svaren i ett worddokument och skicka till mig en vecka senare. På detta sätt 

fick informanterna tid att besvara frågorna i lugn och ro, och deras exakta svar kunde studeras 

vid databearbetningen. Missiv hade de redan fått med enkäten som även dessa tre besvarade. 

Dagen innan enkäterna skulle hämtas skickades en påminnelse via e-post till varje förskola 

och även en påminnelse till de informanter som besvarat intervjufrågorna. Utsatt datum 

hämtades alla enkäter på förskolorna och jag fick även svar på den standardiserade intervjun. 

2.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

När jag bearbetade data grupperade jag materialet utifrån mina forskningsfrågor och 

sammanställde svaren i resultatet. Eftersom jag gjorde ett bekvämlighetsurval kan inte 

resultatet vara helt representativt för alla förskollärare i landet enligt Trost (2012). Begreppet 

reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning. Jag använde mig av enkäter och standardiserade 

intervjuer med öppna frågor och svar. Oklara frågor och slarv vid ifyllandet av enkäter kan 

bidra till låg reliabilitet (Johansson & Svedner, 2006). Mina enkätfrågor var tydliga utifrån 

forskningsfrågorna och därför borde reliabiliteten vara relativt hög. Reliabiliteten vid 

intervjuer kan ibland ha brister genom att alla inte blivit intervjuade av samma person med 

samma frågor och under samma yttre förhållanden (Johansson & Svedner, 2006). Den 

standardiserade intervjun med öppna frågor och svar gjordes skriftligt. Informanterna fick en 

vecka på sig att svara och de fick alla samma frågor. Därför borde reliabiliteten även vid 

intervjuerna vara relativt hög.  

2.5 Forskningsetiska krav 

De forskningsetiska kraven är uppfyllda enligt Vetenskapsrådet (2011). Deltagarna 

informerades om syftet med studien (Informationskravet), att allt deltagande var frivilligt 

samt att de kunde avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa följder 

(Samtyckeskravet). De fick även veta att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att 

alla som deltog var anonyma, genom att inget namn skulle skrivas på enkäten och förskolans 

namn skulle inte nämnas (Konfidentialitetskravet). Det informerades även om att inga 

obehöriga skulle kunna ta del av data men att allt material skulle sparas i skolan i fem år 

(Nyttjandekravet). 
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3. Resultat 

3.1 Kort presentation av informanterna 

Alla som svarade på enkäten och den standardiserade intervjun var förskollärare utom två som 

var barnskötare. Endast tre var relativt nyutbildade och de övriga hade arbetat länge inom 

yrket. Alla var kvinnor i olika åldrar. De tre förskollärarna som svarade på den 

standardiserade intervjun har jag gett följande fiktiva namn, Bea, Nova och Lilja. 

3.2 Hur upplever förskollärare konflikter? 

Pedagogerna upplever konflikter mellan barnen varje dag. Ibland kan det vara svårt att 

definiera vad som menas med en konflikt. Nova definierar begreppet konflikt som att några 

inte kommer överens och för henne är det ett negativt laddat ord. Hon anser att en konflikt är 

något som ska undvikas så mycket som möjligt. Både Lilja och Bea tycker att en konflikt kan 

vara både positiv och negativ.  Konflikten kan börja negativt men utvecklas till något positivt 

och leda en situation framåt till det bättre. Pedagogerna anser att en del konflikter kan bli 

allvarligare. Det kan börja som bråk om leksaker men resultera i slag, knuffar och fula ord. 

Barnen kan även säga ”du får inte vara med” och ge kommentarer om utseende eller 

personlighet. En pedagog anser att det alltid händer något när människor är inblandade och att 

det blir olika lösningar varje gång beroende på vad konflikten gäller. 

3.3 Vilka metoder använder förskollärare för att hantera konflikter? 

När en konflikt uppstår anser pedagogerna att det är viktigt att lyssna på barnen för att kunna 

stötta dem. I första hand låter de barnen lösa konflikten själva och informanterna uppgav att 

detta lyckas i merparten av konflikterna, och då är det viktigt att ge positiv feedback. 

Vi vill lära barnen att själva försöka lösa de små konflikterna men man kan ge dem verktygen 

att göra det (Nova). 

Att de som är inblandade i konflikten får reda ut saken ifred utan att andra barn blandar sig i 

(Lilja). 

Vikten av att vara en närvarande vuxen, vara lyhörd och prata med barnen omedelbart för att 

få veta vad som hänt, utan att lägga värderingar i situationen, kan inte nog betonas. Lilja har 

arbetat många år i förskolan och hon menar att vissa metoder fungerar bra i vissa grupper och 

med vissa barn. Det viktigaste är att försöka lyssna på båda parter för att se om de har egna 

lösningar eller behöver förslag från någon vuxen. Bea ”försöker vara lyhörd och gå in neutral 

i situationen”. Nova pratar oftast med de inblandade barnen om vad som har hänt. Om barnen 

inte kan lösa konflikten själva använder pedagogerna medling som en metod. Om barnen 

knuffas, slåss eller bits måste en pedagog stoppa beteendet. Barnen kan även ge kommentarer 

om utseende eller personlighet och säga att någon inte får vara med. Då kommer barnen för 

det mesta och ber om hjälp och en pedagog går in och medlar. Ingen av informanterna uppgav 

att de följde något konflikthanteringsprogram men de använder likabehandlingsplanen. 

Konflikthantering diskuteras ofta på personalmöten och om större konflikter uppstår försöker 
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arbetslaget komma fram till gemensamma lösningar och regler. Om gamla konflikter dyker 

upp eller om samma barn är inblandat, diskuteras problemet för att kunna vidta åtgärder. 

Pedagogerna försöker använda andra arbetssätt för att hantera konflikten. Ett sätt kan vara att 

använda sig av rollspel eller fler vuxenstyrda lekar. Om det anses nödvändigt kan en 

specialpedagog kopplas in för att hjälpa till. Vid större konflikter samtalar förskollärarna med 

berörda föräldrar. 

3.4 Hur arbetar de förebyggande? 

Alla pedagogerna anser att det förebyggande arbetet är viktigt. De försöker komma överrens 

om gemensamma regler som ska gälla på förskolan och de arbetar ofta med 

värdegrundsfrågor. En pedagog anser att konflikthantering borde uppmärksammas oftare för 

att stärka det förebyggande arbetet. Bea anser att konflikter kan förebyggas genom att ”vi 

pedagoger behandlar varandra med respekt”. Lilja påpekar vikten av att de vuxna som arbetar 

på förskolan är tydliga förebilder för barnen. 

Pedagogerna använder sig av temaarbete som handlar om känslor. Bea svarar att konflikter 

kan förebyggas ”genom att prata vid samlingar om känslor och hur man är en bra vän”. Nova 

föreslår ”ett litet temaarbete om hur man ska vara en bra kompis eller läsa lite böcker om det 

hela och sedan prata om det tillsammans med barnen i hela gruppen”. Lilja svarar att det 

förebyggande arbetet kunde ske ”genom rollspel, dramatisera för barnen och med barnen”. De 

flesta pedagogerna använder sig av sagor, och de ritar och dramatiserar ofta händelser medan 

några även använder sig av massage. 

Pedagogerna anser att det finns yttre faktorer som kan minska risken för konflikter i gruppen. 

Bea anser att det borde vara färre barn inskriva i barngrupperna. Hon svarar att pedagogerna 

nu delar in barnen i små grupper istället, men det förutsätter att det finns bra utrymmen att 

vara i. Lilja menar att det är en bra lösning att gruppindelningen görs så att några av 

förskolans barn leker inne medan de andra är ute. Vid förändringar i gruppen är det viktigt att 

arbeta aktivt med gruppstärkande lekar. Hon påpekar vikten av att tillföra nytt material som 

utvecklar lek. Konflikter kan även undvikas om det finns material i flera exemplar. 

Alla pedagoger betonar vikten av att vara engagerade och närvarande vuxna som är med i 

leken. Nova menar att ”vi vuxna måste vara där barnen är annars händer det alltid något”. 

Lilja observerar lek och aktiviteter för att försöka upptäcka varför konflikter uppstår. Då kan 

pedagogen lyssna och direkt upptäcka om en konflikt tenderar att uppstå. De vuxna kan 

uppmärksamma bra lekar och ageranden och även vara aktiva i barnens lek. Fler vuxenstyrda 

lekar kan förekomma för att förhindra konflikter. 

3.5 Hur arbetar de för att ge barnen strategier för konflikthantering? 

Alla pedagoger tycker att det är viktigt att få utbildning i konflikthantering. En del svarar att 

de inte har fått någon utbildning om hur konflikter kan hanteras, medan andra anser att de fått 

kunskaper i ämnet genom förskollärarutbildningen, genom praktiken och i etik och 

värdegrund. Många tycker att erfarenhetsutbyte och samtal på personalmötena ger en viss 
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utbildning. Även när likabehandlingsplanen upprättas och uppdateras diskuteras 

konflikthantering. Några fortbildar sig genom att läsa litteratur i ämnet. 

Alla informanterna anser att det är viktigt att tala med barnen om hur konflikter kan hanteras. 

Detta kan ske både förebyggande vid samlingar och när konflikter uppstår. På detta sätt ger de 

barnen strategier för konflikthantering. Nova menar att det är bra att läsa böcker, som på 

något sätt belyser konflikter, tillsammans med barnen. Om en konflikt uppstår kan pedagogen 

fråga om barnen kommer ihåg händelsen i boken de läst. Nova menar att det är lämpligt att 

ställa frågan: ”Kommer ni ihåg hur det var för dem i boken och hur de kände sig?”. En 

pedagog ansåg att konflikthantering borde uppmärksammas oftare. 

3.6 Sammanfattning av resultatet 

Pedagogerna anser att en konflikt kan vara både positiv och negativ. Den kan börja negativt 

men utvecklas till något positivt och leda en situation framåt till det bättre, men den kan även 

utvecklas till en allvarlig konflikt. 

Informanterna använder flera olika metoder för att hantera konflikter. De försöker vara 

närvarande vuxna som lyssnar på barnen för att kunna stötta dem, men i första hand låter de 

barnen lösa konflikterna själva och om detta lyckas ger de vuxna positiv feedback. Om barnen 

inte kan lösa konflikterna själva använder pedagogerna medling som metod. Det viktigaste är 

att pedagogerna lyssnar på båda parter i en konflikt för att få veta om de har egna lösningar 

eller behöver förslag från någon vuxen. Om barnen gör illa varandra måste en pedagog stoppa 

beteendet. Konflikthantering diskuteras ofta på personalmöten och om större konflikter 

uppstår försöker arbetslaget komma fram till gemensamma lösningar och regler. Arbetssättet 

kan förändras om samma konflikter dyker upp gång på gång. En specialpedagog och berörda 

föräldrar kan kopplas in om det anses nödvändigt. 

Förskollärarna arbetar på olika sätt för att förebygga konflikter. De kommer överrens om 

gemensamma regler, strävar efter att vara tydliga förebilder för barnen och arbetar ofta med 

värdegrundsfrågor. De använder sig av temaarbete som handlar om känslor och pratar vid 

samlingar om hur en bra vän är.  Det förebyggande arbetet kan även ske med hjälp av rollspel, 

drama, sagor och ibland massage. Pedagogerna anser att det även finns yttre faktorer som kan 

minska risken för konflikter. De delar in barnen i små grupper om det finns bra utrymmen att 

vara i, men vid förändringar i gruppen arbetar de aktivt med gruppstärkande lekar. Ett annat 

sätt är att tillföra nytt material som utvecklar lek och som även finns i flera exemplar. Alla 

pedagoger betonar vikten av att vara engagerade och närvarande vuxna som är med i leken, 

för då kan de direkt upptäcka om en konflikt tenderar att uppstå. 

Alla informanterna anser att det är viktigt att tala med barnen, både förebyggande vid 

samlingar och när konflikter uppstår, om hur konflikter kan hanteras. På detta sätt ger de 

barnen strategier för konflikthantering. Av största vikt är att pedagogerna själva har fått 

utbildning i konflikthantering. En del svarade att de hade fått kunskaper i ämnet genom 

förskollärarutbildningen och genom erfarenhetsutbyte och samtal på personalmöten. Några 

läser litteratur som handlar om konflikthantering, för att fortbilda sig på egen hand. 
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4. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först resultatet och därefter metoden. Till sist ges förslag till vidare 

forskning. 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att pedagogerna anser att konflikter kan vara både positiva och negativa. 

Någon definierar begreppet konflikt som att några inte kommer överens och för henne är det 

ett negativt laddat ord, eftersom konflikten kan resultera i slag, knuffar och fula ord.  För de 

övriga kan konflikter även vara något positivt och leda situationen framåt till det bättre. Detta 

stämmer med Chen et al. (2001) som menar att en konflikt innebär ett tillstånd då någon inte 

är överrens med en annan, och att barns konflikter inte bara är aggressiva och negativa 

händelser, som leder till skada för andra, utan ger naturliga positiva möjligheter för barn att 

utveckla färdigheter för konflikthantering. 

En viktig metod som förskollärarna uppger att de använder är, att de i första hand låter barnen 

försöka lösa konflikten själva och att det lyckas i merparten av konflikterna. Detta 

överrensstämmer med Thornberg (2006) som i sin studie kom fram till att förskolebarn ofta 

löser inbördes konflikter på egen hand. Alla informanter betonar vikten av att vara engagerade 

och närvarande vuxna, men Chen et al. (2001) skriver att barn använder mer förhandling i 

frånvaro av en lärare och att en vuxens närvaro ibland hämmar barn att utveckla 

förhandlingsteknik. Detta kan tyckas motsägelsefult, men det kan innebära att den vuxne finns 

i närheten, men väntar med att ingripa för att först se om barnen kan lösa situationen själva. 

Förskollärarna berättar att det viktigaste är att i en konflikt försöka lyssna på båda parter för 

att se om de har egna lösningar eller behöver förslag från någon vuxen. Om barnen inte kan 

lösa konflikterna själva använder pedagogerna medling som metod. Även Wahlström (1996) 

beskriver begreppet medling som en process där en tredje person vägleder de inblandade till 

en lösning som de själva valt och kommit överrens om tillsammans. Maltén (1998) tar även 

upp att i samverkansstrategin ingår problemlösande samtal, förhandlingar och eventuellt 

medling genom tredje part. Pedagogerna anser att om barnen knuffas, slåss eller bits måste 

beteendet stoppas. Detta stämmer överrens med Hakvoort (2010) som skriver att vid 

aggressiva konflikter gäller det att stoppa förbjudet och olämpligt beteende och gå tillbaka till 

reglerna. Pedagogerna berättar att konflikthantering ofta diskuteras på personalmöten och om 

större konflikter uppstår försöker arbetslaget komma fram till gemensamma lösningar och 

regler. Lpfö 98 pekar på vikten av att barnen utvecklar sin förmåga att hantera konflikter och 

att ta ansvar för gemensamma regler. Även Hakvoort (2010) beskriver vikten av 

gemensamma regler. Informanterna berättar att de ofta ritar och dramatiserar händelser med 

och för barnen. Edling (1997) anser att när en konflikt uppstår kan läraren samla barnen och 

rita upp händelsen eller dramatisera den vilket gör det lättare och tydligare för barnen att 

förstå vad som hänt. Ingen av pedagogerna uppger att de använder sig av defensiva strategier, 

tvångs- och maktstrategier eller rituella strategier som Maltén (1998) beskriver. De använder 

sig inte heller av kamratmedling eller kompissamtal. Edling (1997) anser att kompissamtalet 
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är en metod som lämpar sig för lite äldre barn eftersom yngre barn inte kan vänta med att lösa 

konflikter till ett senare tillfälle. 

Enligt resultatet menar alla pedagoger att det förebyggande arbetet är viktigt. De arbetar ofta 

med värdegrundsfrågor och försöker vara tydliga förebilder för barnen. Pape (2001) skriver 

att det är viktigt att förskollärare är förebilder som lever enligt sina värderingar. Hakvoort 

(2010) skriver att genom arbete med värdegrundsfrågor skapas ett positivt klimat i gruppen 

och en öppenhet, som gör det lättare att hantera konflikter som uppstår. Informanterna uppger 

att de använder sig av temaarbete som handlar om känslor för att förebygga konflikter. 

Wahlström (1996) betonar vikten av att de vuxna bejakar barnens känslor.  Även Utas 

Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) tar upp vikten av att alla får ge uttryck för sina 

känslor och lyssna efter andras, och barn kan tränas att hantera negativa känslor så att 

konflikten inte trappas upp. Några sätt att förebygga konflikter, som inte behandlades i den 

litteratur jag läst, framkom i mitt resultat, nämligen att pedagogerna tillför nytt material i flera 

exemplar, och delar in barnen i små grupper för att minska konfliktrisken. 

Vestal och Aaron Jones (2009) visar i sin studie att förskolebarn kan förvärva förmågan att 

lösa problem om de i tidig ålder undervisas av lärare som genomgått utbildning i 

konfliktlösningsstrategier. Det framkom tydligt i min undersökning att alla pedagoger tycker 

att det är viktigt att få utbildning i konflikthantering.  

Mitt examensarbete har lärt mig mycket om konflikter och konflikthantering samt hur 

pedagoger ser på detta. Jag har lärt mig hur konflikter kan förebyggas och många olika sätt att 

hantera dem, samt hur viktigt det är att ge barnen en chans att själva få lösa konflikterna. 

Detta kommer jag att ha stor användning av i mitt kommande yrke. 

4.2 Metoddiskussion 

Jag gjorde undersökningen på tre förskolor och det är för litet urval för att resultatet ska vara 

representativt. Datainsamlingsmetoderna gav bra resultat eftersom jag använde både enkät 

och standardiserad intervju med öppna frågor och svar, som besvarades skriftligt. Resultaten 

täcker hela det område jag avsåg att undersöka (innehållsvaliditeten) och informanterna 

förstod begreppet konflikt (begreppsvaliditet) och därför anser jag att validiteten är relativt 

hög. Om jag även hade använt mig av observationer, hade resultatet troligen blivit ännu mer 

generaliserbart och reliabiliteten högre. 

4.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle kanske gå att hitta fler metoder som pedagoger använder, än de som framkommit i 

resultatet av min undersökning, om studien gjordes med ett större urval. Fler förskolor och 

förskolor från olika geografiska områden skulle kunna vara med i undersökningen för att 

resultatet skulle bli mer representativt. Jag använde mig av enkäter och intervjuer men om 

studier i framtiden även gjordes med hjälp av observationer, skulle troligen fler metoder för 

konflikthantering framkomma. Ett annat förslag är att även intervjua ansvariga för 

högskoleutbildningen för lärare, för att ta reda på hur utbildningen kan innefatta ämnet. 



 13 

 

Referenser 

Bjørndal, Cato R. P. (2005). Det värderande ögat: Observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. Stockholm: Liber AB. 

Chen, D. W., Fein, G. G., Killen, M., & Tam, H-P. (2001). Peer 

Conflicts of Preschool Children: Issues, Resolution, Incidence, and Age-Related Patterns 

[Elektronisk version]. Early Education & Development, 12:4, 523-544. 

 

Edling, L. (1995). Kompissamtal – kommunikation istället för tystnad eller våld. (2:a uppl.). 

Solna: Ekelunds förlag AB. 

Eresund, P. & Wrangsjö, B. (2008). Att förstå, bemöta och behandla bråkiga barn. Malmö: 

Studentlitteratur. 

Hakvoort, I. (2010). Bara bråk? Bygg en pyramid!. I M. Palm (Red.), Låt oss tvista igen! – om 

konflikthantering i förskola och skola (ss. 19-26). Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

Johansson, B. & Svedner, P. O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: Undersöknings- 

metoder och språklig utformning. (4:e uppl.). Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 

Maltén, A. (1998). Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur.  

Pape, K. (2001). Social kompetens i förskolan – att bygga broar mellan teori och praktik. 

Stockholm: Liber AB. 

Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala: 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 

Thornberg, R. (2006). The Situated Nature of Preschool Children's Conflict Strategies 

[Elektronisk version]. Educational Psychology, (26), 1, 109-126. 

 

Thornberg, R. (2010). Vilken fostransstil har jag som lärare?. I M. Palm (Red.), Låt oss tvista 

igen! – om konflikthantering i förskola och skola (ss. 71-78). Stockholm: Lärarförbundets 

Förlag. 

Thors, C. (2010). Barn medlar på barns språk. I M. Palm (Red.), Låt oss tvista igen! – om 

konflikthantering i förskola och skola (ss. 27-31). Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

Utas Carlsson, K. & Rosenberg Kimblad, A. (2011) Hantera konflikter och förebygg våld: 

Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Jonstorp: KSA, 

Konfliktlösning i skola och arbete.  



 14 

 

Utbildningsdepartementet (2010). Läroplan för förskolan: Lpfö 98 – reviderad 2010. 

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Stockholm. 

Vestal, A., & Aaron Jones, N. (2004). Peace Building and Conflict Resolution in Preschool 

Children [Elektronisk version]. Journal of Research in Childhood Education, 19:2, 131-142. 

 

Wahlström, G. O. (1996). Hantera konflikter – men hur?: Metodbok för pedagoger. 

Stockholm: Runa Förlag AB. 

 

 

 

 

 



 15 

 

Missiv.      Bilaga 1 

 

Hej. 

Mitt namn är Carin Brisfjord och jag studerar till förskollärare vid Högskolan i Gävle och har 

nu påbörjat mitt examensarbete. Mitt intresse ligger i konflikthantering och speciellt hur 

förskollärare hanterar de konflikter som uppstår barn emellan. Jag skulle vilja lämna en enkät 

för att få reda på hur konflikter hanteras i förskolan. 

Min förfrågan är om Ni skulle vilja delta med era svar i denna enkät som kommer att utgöra 

underlag till resultatet i mitt examensarbete. Jag vill dock understryka att alla som deltar i 

denna enkät är anonyma och förskolans namn kommer inte att nämnas. Ni kan avböja att delta 

eller avbryta er medverkan utan negativa följder. Allt material kommer att sparas i skolan i 

fem år och ingen obehörig kommer att ta del av data. 

Vill Ni ställa frågor om undersökningen kan Ni kontakta mig via mail eller telefon.  

Carin Brisfjord hco06kbd@student.hig.se, tel. 0738110189 

Ni kan också kontakta min handledare vid Högskolan i Gävle. 

xxx xxx, tel. xxx 

 

Tack på förhand 

Med Vänlig Hälsning 

Carin Brisfjord. 

 

 

 

mailto:hco06kbd@student.hig.se
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Enkätundersökning – Konflikthantering i förskolan.  Bilaga 2 

Ålder: ......... år  

Är Du man eller kvinna?  man □ kvinna □ 

Vad har Du för utbildning? förskollärare □  barnskötare □ 

Antal år i yrket?  0-5 □ 6-10 □ 11-20 □ 21-30 □ 31- □ 

Antal år på denna förskola? 0-5 □ 6-10 □ 11-20 □ 21-30 □ 31- □ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Hur ofta lägger Du märke till konflikter mellan barn? 

0-3 ggr/dag □ 4-6 ggr/dag □ 7 eller fler ggr/dag □ 

2. Hur många barn är vanligtvis inblandade i konflikten? 

2 barn □ 3 barn □ 4 eller fler barn □ 

3. Hur ofta löser barn själva konflikten? 

nästan jämt □ 50% av konflikterna □  sällan eller aldrig □ 

4 a. Hur många allvarliga konflikter lägger Du märke till? 

0-1 per vecka □ 2-4 per vecka □ 5 eller fler per vecka □ 

Hur yttrar sig dessa?.................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Är samma barn inblandat i konflikten? 

nästan jämt □ ibland □  sällan eller aldrig □ 
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6. Hur jobbar Du och arbetslaget förebyggande för att få ett positivt klimat i gruppen? 

gemensamma regler □  massage □     arbete med värdegrundsfrågor □      

rita och dramatisera □ arbete med känslor □  sagor □  

Andra sätt……………………………………………………………………………………. 

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

7. Hur ofta diskuterar Ni konflikthantering på era personalmöten? 

varje vecka □  varje månad □ nästan aldrig □  

8. Har arbetslaget enats om något konflikthanteringsprogram?          ja □   nej □ 

Vilket i så fall?................................................................................................................ 

9. Har Du fått någon utbildning/fortbildning i konflikthantering?       ja □   nej □ 

Vilken/vilka?............................................................................................................................... 

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

10. Hur viktigt tycker Du att det är att förskollärarna får utbildning i 

konflikthantering? 

mycket viktigt □ inte så viktigt □ onödigt □ 

11. Pratar Du med barnen om hur konflikter kan hanteras?        ja □   nej □ 

12. När pratar Du med barnen om hur konflikter kan hanteras? 

när en konflikt uppstår □  förebyggande vid samlingar □ 

13. Har Du andra synpunkter på konflikthantering?.......................................................... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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Skriftlig standardiserad intervju med öppna frågor och svar –  Bilaga 3 

Konflikthantering i förskolan. 

 

Är Du förskollärare eller barnskötare: ………………………………………….. 

1) Vad betyder ordet konflikt för Dig? Positivt och/eller negativt? 

2) Vilka konflikter mellan barn går Du in i på förskolan? 

3) Använder Du någon speciell metod för konflikthantering? Vilken/vilka? 

4) Vad gör Du om gamla konflikter dyker upp igen? 

5) Hur diskuterar Ni i arbetslaget kring detta? 

6) Kan man förebygga eller förhindra konflikter? Hur? 

7) Finns det yttre faktorer som kan minska risken för konflikter i gruppen till exempel 

innemiljö, utemiljö, organisation, gruppindelning med mera? 


