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Abstrakt 

I denna studie har syftet varit att studera barns konflikthantering i förskolan. De metoder som 

användes i detta arbete var gruppintervjuer med barnen och observationer av barns 

konflikthantering i den fria leken. Detta med utgångspunkt i Husserls fenomenologi som 

handlar om att se fenomen sett från individens perspektiv. Dessa dokumenterades med 

videoinspelning och loggbok. Resultaten visade att barnen hade flera rika och varierande 

lösningar på konflikter i förskolan. Dessa lösningar kunde falla in under tre huvudkategorier, 

dessa var assistans, rättvisa och konfliktförebyggande. De slutsatser jag drog från arbetet med 

studien var vikten av att arbeta med barnens konflikthantering för att hjälpa till att bygga socialt 

trygga individer. 
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Förord 

Barns konflikthantering i förskolan har varit en mycket intressant studie att genomföra. Jag har 

under detta arbete fått djupare insikt i hur barn hanterar konflikter i förskolan. Detta arbete har 

varit det mest utmanande under min tid som student men det har likaså varit väldigt spännande 

och lärorikt då jag anser att konflikthantering är ett intressant område som inte kan belysas nog 

många gånger. Att utgå från barnens perspektiv i min studie har varit väldigt givande då detta 

är en av anledningarna till att jag valde att utbilda mig till förskollärare. Barn har många 

intressanta tankar, det gäller bara för oss att ta vara på vad dessa är och låta deras röster bli 

hörda.  

Jag vill vidare passa på att tacka de personer som har hjälpt mig genom arbetets gång. Tack till 

min sambo som har stöttat mig i mitt arbete och otaliga gånger läst igenom och hjälpt mig finna 

alla eventuella missar i mitt arbete och tack till alla de pedagoger som har hjälpt mig med 

genomförandet av datainsamlingen. Tack vare er hjälp så kunde jag lägga upp intervjuerna på 

det sätt som jag gjort i studien.  
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Inledning 

Konflikter är en oundviklig del av förskolan och livet i allmänhet vilket har lett till att jag valt 

att studera barnens konflikthanteringsstrategier. Som blivande förskollärare har jag fått erfara 

att konflikter är en del av vardagen, barn ber dagligen om hjälp med olika konflikter som uppstår 

i förskolan. Men barn har egna strategier för att hantera konflikter och för att förebygga dessa. 

Barns perspektiv är viktigt i förskolan och läroplanen för förskolan, lpfö 98 (Skolverket, 2011) 

betonar att verksamheten ska vila på en demokratisk grund. Som förskollärare är det vårt 

uppdrag att visa barnen vad detta innebär. Därför vill jag få en inblick i hur barnens egna 

konflikthanteringsstrategier ser ut. De erfarenheter jag har från barns konflikthantering är att de 

kan uppvisa väldigt kloka sätt att hantera sina konflikter på. Jag har själv varit med och stöttat 

barn i sin konflikthantering. Jag har likaså varit med om tillfällen då min assistans inte har 

behövts för att barnen hanterat konflikten själv på ett fungerande sätt. Min inblick gällande 

barns konflikthanteringsstrategier är dock begränsad och jag ville därför fördjupa mig mer i 

ämnet. Detta är dels för min egen skull som blivande förskollärare, men i första hand för barnens 

skull då det är för dem förskolan finns. Jag vill inför min kommande profession kunna stötta 

barnen med deras konflikter på bästa sätt. Jag anser därför att en bra början är att utgå från 

barnens egna konflikthanteringsstrategier.  

Syfte 

Syftet är att studera hur barn i åldrarna tre till fem år löser konflikter i förskolan. 

Forskningsfrågor 

För att besvara syftet har följande forskningsfrågor dikterats. 

 Vilka idéer har barn gällande konfliktlösningar utifrån gestaltade dilemman? 

 Hur utspelar sig barnens konflikthanteringsstrategier i den fria leken på förskolan? 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer resultatet inom tidigare forskning i konflikthantering samt barns 

perspektiv att redogöras för att tydligare belysa studiens syfte.  

Konflikthantering 

Vad är konflikthantering? Detta är en fråga med många svar och är därför inte lätt att besvara. 

Ellmin (2008) har en av många förklaringar på vad konflikthantering är, han säger såhär: ”Med 

’konflikthantering’ menas här att uppfatta och förstå konflikters funktion, orsaker och 

symptom, att se olika möjligheter som ryms i situationen och utifrån detta agera konstruktivt 

och etiskt försvarbart. I konflikthantering ingår såväl konfliktanalys som lösningsförsök” 

(Ellmin, 2008, s. 128). Sett utifrån detta perspektiv är konflikthantering ett omfattande begrepp 

som innebär mer än att bara lösa konflikten utan samtidigt analysera konfliktens ursprung. 

Begreppet konflikt är därför inte det lättaste begreppet att förklara då Ellmin ger många olika 
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exempel på vad en konflikt skulle kunna vara och att det är beroende på situationen och 

individerna i konflikten. 

Studier har visat att konflikter är en oundviklig del av den dagliga sociala interaktionen och ett 

sätt att bygga relationer med de andra barnen (Eisenberg et al. 1999; Thornberg, 2006; Vestal 

& Jones, 2004). Vidare förklarar Rose och Asher (1999) genom deras studier att mindre 

effektiva konflikthanteringsstrategier kan resultera i svårigheter vid skapandet av 

kamratrelationer. Till exempel barn som använder sig av hämnd mot andra barn har, enligt deras 

studie, en lägre kvalitet av vänskapsförhållanden och har få vänner. Vestal och Jones (2004) 

betonar att barn som är bra på konflikthantering får det lättare att hantera stress senare i livet, 

de anser utifrån detta att det är viktigt för barn att ha flera fungerande 

konflikthanteringsstrategier. 

Mize och Ladd (1988)genomförde en studie där de undersökte barn i åldrarna fyra till fem års 

sociala strategier utifrån sex hypotetiska sociala dilemman. De jämförde barnens verbala och 

aktiva svar dels genom att intervjuledaren berättade om olika situationer som barnen fick svara 

på verbalt samt att de vid ett annat tillfälle spelade upp dessa situationer med handdockor där 

barnet var med och agerade med den ena handdockan. Resultatet av studien visade ett samband 

mellan populära barn och positiva sociala strategier och mer ensamma barn och mindre positiva 

strategier. Vitaro och Pelletier (1991) har genom en liknande studie undersökt skillnaden 

gällande konflikthanteringen mellan första och andra klassare med olika sociala förutsättningar 

indelade i två grupper där den ena har bättre sociala förutsättningar än den andra. De beskriver 

att behovet för en sådan forskning finns för att teorier växt fram som påstår att aggressiva och 

avvisade barn riskerar att få bland annat mentala sjukdomar och hoppa av skolan. Därför har 

ett behov av att undersöka dessa barns sociala problemlösningsstrategier växt fram. Metoderna 

som Vitaro och Pelletier använde för att få fram detta var dels filmer med provokationer och 

provokationer på riktigt mot eleverna. Deras resultat av studien visade att de elever med mindre 

bra sociala förutsättningar påvisade fler negativa reaktioner och bad oftare om hjälp eller 

klagade till den vuxna om de andra barnens uppträdande, än den grupp med bättre sociala 

förutsättningar. Deras studie visade likaså att de riktiga provokationerna mot eleverna gav fler 

varierande reaktioner än de filmade situationerna som barnen fick se. 

Sanders (2008) studerade barns konflikthanteringsstrategier i arrangerande situationer där 

barnen skulle bygga med lego i par. Hon upptäckte att barnen hade många olika strategier för 

att förhindra konflikter. Hon fick inte fram särskilt många konfliktsituationer att analysera, men 

däremot en hel del situationer där konflikt hade kunnat uppstå om barnen hade agerat 

annorlunda. Ett exempel som Sanders tar upp och analyserar är då två flickor bygger ett hus, 

den ena flickan hittar ett fönster och placerar den på önskad plats. Den andra flickan håller inte 

med om placeringen av fönstret och tar då bort fönstret för att senare sätta det på ett annat ställe. 

Detta var följaktligen något som hade kunnat resultera i en konflikt. Det som gjorde att det inte 

blev en konflikt var sättet den andra flickan uttryckte sig på i processen med fönstret. Till att 

börja med uttryckte hon uppskattning till att den första flickan hade hittat fönstret och att de 

behövde det senare. Betoningen läggs på att det var bra av den första flickan att hon hittade 

fönstret. Sanders förklarar att samma mening uttalad på ett annorlunda sätt där till exempel 

betoningen låg på att fönstret inte behövdes förrän senare och hade kunnat resultera i en 
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konflikt. Eftersom fokus hamnade på att det var en bra idé uppstod ingen konflikt. 

Konflikthantering handlar utifrån det perspektivet om mer än att bara hantera en konflikt som 

har uppstått utan dessutom om att förebygga konflikter innan de sker. Utifrån dessa studier som 

gjorts av barns konflikthantering kan vi se att barn är kapabla till många 

konflikthanteringsstrategier i tidig ålder. Vidare är det viktigt för oss förskollärare att ta vara på 

de olika metoderna av konflikthanteringar som finns bland barnen. Vi behöver därefter vara 

uppmärksamma på strategier som handlar om att förebygga konflikter, eftersom dessa ofta kan 

vara väldigt subtila. 

Eisenberg et al. (1999) har genom omfattande studier visat att barnens sätt att hantera ilska, vid 

fyra till sex års ålder, förutspår kvaliteten av deras sociala kapacitet upp till fyra år senare. 

Granath (2010) förklarar att människan i hög utsträckning undviker konflikter. Hon betonar 

dock vikten av att ta itu med sina konflikter och bearbeta dem för att de hjälper oss att utvecklas 

som människa. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) beskriver att förskolan ska ge förutsättningarna för 

att barn ska kunna utveckla sina sociala förmågor, som att kunna se andras perspektiv vilket är 

en viktig del av problemlösningar. Vidare säger skollagen gällande förskolan att ” Förskolan 

ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg…” (Skollagen. 

SFS 2010: 800 2 § ). I detta ingår det att arbeta med barnens sociala förmågor, vilket inkluderar 

konflikthantering. Thornberg (2006) beskriver hur man kan göra för att vi ska kunna förstå och 

hjälpa barnen att utveckla sina sociala förmågor, för detta krävs det att vi jobbar med barnens 

olika konflikthanteringsstrategier. För att göra detta menar han att vi först behöver ta reda på 

var barnen är gällande deras personliga konflikthanteringsstrategier.  

Rudolf och Heller (1997) Beskriver i likhet med ovan nämnda artiklar att negativa 

konflikthanteringsstrategier bland barn ofta kan resultera i svårigheter senare i livet. Men de 

påpekar även att det går att förebygga genom att bland annat arbeta med barnens 

konflikthanteringsstrategier eftersom att Rudolph och Hellers studie visade att vissa av dessa 

barn besitter underutvecklade sociala förmågor. De beskriver att det kräver aktiv träning i de 

situationer barnen har svårt med för att bygga upp barnens sociala kompetens och därigenom 

också konflikthanteringsstrategier. 

Barns perspektiv 

Barns perspektiv och barnperspektiv är två begrepp med olika innebörder. Pramling 

Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) beskriver barnperspektiv och barns perspektiv och 

skillnaderna mellan dessa. De förklarar att barnperspektiv är att den vuxna vet vilka behov 

barnen har utifrån vad den vuxna har uppmärksammat och försökt tolka barns ”erfarenheter, 

uppfattningar och handlingar i världen” (Pramling Samuelsson et al. 2011, s, 6) och agerar 

utifrån dessa. Barns perspektiv handlar om att göra barnen delaktiga och låta deras röster bli 

hörda genom barnens direkta förståelse av sin livsvärld. Det handlar om barnens egna 

uppfattningar och erfarenheter av vad som är omkring barnet. Pramling Samuelsson et al. 

förklarar att det är barns perspektiv som vi vuxna försöker tolka genom att vi intar ett 

barnperspektiv. Det vill säga att den stora skillnaden mellan barnperspektiv och barns 

perspektiv är att barnperspektiv är den vuxna som tolkar och analyserar barnet medan barns 

perspektiv är taget direkt från barnens tankar och åsikter.  
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Lpfö 98 (Skolverket, 2011) förklarar under rubriken barns inflytande att utvecklingen av 

barnens sociala förmågor förutsätter att barnen får lära sig att ta ansvar för sina egna handlingar. 

De förklarar vidare att barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att uttrycka sig och 

påverka sin egen situation. Vidare beskrivs det i läroplanen att detta är viktigt för oss 

förskollärare att ta vara på gällande utformningen av miljön och planering av verksamheten. En 

annan anledning till att ta vara på barns perspektiv i förskolan enligt lpfö 98 är för att barnen 

ska lära sig de demokratiska grunderna, barnen ska förstå sina egna rättigheter i ett demokratiskt 

samhälle. Johansson (2005) betonar att det är väldigt viktigt att vi ser barn som medmänniskor 

och att vi följer barns intentioner. Johansson (2003) beskriver hur svårt det kan vara att se utifrån 

ett barns perspektiv i vissa situationer. I några exempel på barns perspektiv i förskolan beskriver 

hon komplexiteten i barns perspektiv och att det ibland krockar med barnperspektiv. Detta citat 

är ett exempel från en förskola som Johansson beskriver i sin artikel som handlar om 

komplexiteten mellan barns perspektiv och barnperspektiv som hon beskriver. 

En morgon när man äter frukost kommer Oskar (3:2) med sin pappa. Oskar går in i 

lekrummet och sätter igång att leka. Efter en stund gå pedagogen in till honom och 

frågar >>är du inte hungrig?>> Hon är kvar en stund hos Oskar som fortsätter att leka 

och vill inte komma. Den vuxna går sedan tillbaka till barnen vid bordet. Oskar 

fortsätter sin lek. Så efter en stund avslutar han leken, kommer till bordet kliver upp 

och sätter sig på sin stol intill pedagogen. >>roligt att se dig>> säger hon vänligt. 

Oskar äter nu sin frukost. (Johansson 2003, s. 49) 

I just detta exempel kommer till slut barnet och sätter sig. Men hur skulle det blivit om barnet 

inte alls kom. Det är här komplexiteten mellan barns perspektiv och barnperspektiv är. Vi vet 

genom barnperspektiv att Oskar behöver äta frukost för att orka med dagen. Skulle då 

pedagogen fullt ut följa Oskars perspektiv hade det kunnat resultera i att han inte åt någon 

frukost. Detta skulle därmed direkt strida mot barnperspektivet som handlar om att vi vet att 

han behöver äta frukost. Johansson (2005) beskriver andra exempel som kan krocka med barns 

perspektiv, till exempel nämner hon ett fenomen som kan vara relativt vanligt i förskolan. Att 

ett eller ett par barn vill stanna inne när resten går ut. Men i och med att alla pedagogerna behövs 

ute och att pedagogerna inte kan lämna barnen ensamma inne, innebär det att i vissa lägen går 

det inte att följa barns perspektiv.  

Metod 

I metoddelen kommer till att börja med begreppet fenomenologi beskrivas och vilken betydelse 

den får för den sortens studie som har blivit genomförd. Vidare kommer en redogörelse över 

tillvägagångssättet gällande gruppintervjuer samt loggbok. Efter det kommer en genomgång av 

gruppintervjuer, urval, etik, genomförande och databearbetning.  

Fenomenologi 

Studiens utgångspunkt i metoden var fenomenologi. Därför att fenomenologin är i enlighet med 

studiens syfte. Det vill säga att studera hur de löser konflikter utifrån barnens perspektiv, hur 

de ser på sin livsvärld är det främsta fokus i studien. I sökandet efter metodologi framstod 

fenomenologi direkt som det självklara valet som utgångspunkt gällande metod för att få fram 
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barns livsvärldar. Som tidigare beskrivits i bakgrunden handlar barns perspektiv om att 

forskaren ska utgå från barnens sätt att se på den värld som är runtomkring oss. Detta är 

därigenom i enlighet med fenomenologins teori livsvärlden. Fenomenologin är en kvalitativ 

forskningsmetod som handlar om att försöka se fenomenet som det verkligen är inom ramen 

för människornas erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2007).   

Edmund Husserl (1859-1938) grundaren till fenomenologi, var en tysk- tjeckisk matematiker 

och filosof. Han ville finna sambandet mellan subjekt och objekt, för det är där fenomenet 

återfinns (Bjurwill, 1995). Fenomenologin ska utgå från ett rent sinne det vill säga att forskaren 

ska utgå från att se saker som det är. Bortom förutfattade meningar och bortom fördomar men 

likaså innan eventuella hypoteser. Bjurwill beskriver att det människan uppfattar direkt och 

intuitivt är det som är kunskapen, inga teorier om verkligheten kan ändra på detta menar han. 

Han beskriver att ”för Husserl var tänkandet en tillförlitligare källa till kunskap än sinnena var 

… ” (Bjurwill, 1995, s.11). Det handlar om att forskarna får mer tillförlitlig kunskap om 

personen studerar objekten genom subjekten istället för tvärtom. Husserl kritiserade 

naturvetenskapens sätt att se på människan. Han ansåg att forskare inte kan förklara människan 

utifrån naturvetenskapliga slutsatser. Vidare ansåg Husserl att det inte finns någon ren objektiv 

kunskap. Han beskriver i enlighet med detta livsvärlden som handlar om att forskaren ska utgå 

från hur individen uppfattar världen. Det vill säga att fokus förflyttas från naturen såväl som 

kroppen till kulturen och själen. Vidare beskriver han att användandet av fenomenologiska 

glasögon ska visa på alla de olika synsätt på världen som finns. Bjurwill förklarar att 

fenomenologin ska göra oss uppmärksamma på hur vi tänker och likaså vara kritiska till de 

tankar vi har om världen och inte vara snabba på att skapa fördomar. Fenomenologin gör 

fortsättningsvis det likaså möjligt att bygga egna tolkningar av världen som vi 

erfarenhetsmässigt ännu inte sett.  

Fenomenologin som metod förklarar Kvale (1997) går igenom tre steg: beskrivning, 

väsenskådande och fenomenologisk reduktion. Det första steget (beskrivning) handlar om att 

se fenomenet precis som det är utan tillägg eller reduktion utan kort sagt beskriva det man ser 

så exakt och fullständigt som möjligt. Det andra steget (väsensskådandet) handlar om söka efter 

fenomenets gemensamma väsen och det som förblir konstant i sökningen är fenomenets väsen. 

Det tredje steget (fenomenologisk reduktion) handlar om att försöka åsidosätta sina egna 

förutfattade meningar om fenomenet och inte försöka kategorisera eller teoretisera fenomenet. 

I detta steg förklarar Kvale att det är viktigt att man kritiskt analyserar sina eventuella 

förutfattade meningar om fenomenet. 

Gruppintervju 

De metoder som användes i insamlandet av data var i första hand gruppintervjuer som utgick 

från olika dilemman (se bilaga 3) som framfördes i studien. Dessa intervjuer gjordes i samband 

med studiens första forskningsfråga, som handlade om att få ut barnens verbala svar utifrån 

konstruerade dilemman. Håkansson (2013) beskriver fördelarna och nackdelarna för både 

gruppintervjuer och enskilda intervjuer. Han förklarar att en av fördelarna med gruppintervjuer 

är att gruppen kan ha större översikt över ämnet. Men likaså att det är större sannolikhet att 

gruppen kommer med svar än om personen i fråga intervjuar enskilda personer. Två nackdelar 

som är värd att belysa gällande intervjuer är att i gruppintervjuer kan mindre dominanta 
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personer ha svårt att yttra sig. Vidare beskriver Håkansson att barn och ungdomar kan svara det 

som de tror att de vuxna vill att de ska vara. Trost (2005) betonar att intervjuaren inte ska ha 

för många i förväg bestämda frågor utan att den/dem som blir intervjuade ska bestämma 

riktningen. Han fortsätter sedan med att beskriva att den första frågan kan vara avgörande för 

hur lyckad intervjun blir. I enlighet med detta löstes det genom att det först gjordes en tydlig 

introduktion av vem jag är och vad som skulle ske. Efter varje dilemma fanns det dessutom en 

specifik fråga som inledde intervjun som handlade om att barnen skulle identifiera problemet. 

På detta sätt skapades en inledande tanke om hur barnen uppfattade de konfigurerade 

konflikterna. Vidare var det i enlighet med vad Trost beskriver att självklart val av 

intervjumetod att som Bryman (2002) beskriver som semi-strukturerade intervjuer. Det vill 

säga att de fanns en del frågor som var bestämda i förväg som jag utgick från (se bilaga 2). 

Utifrån dessa grundfrågor uppstod det sedan, beroende på de svar som framhölls, en del 

följdfrågor där barnet till exempel fick förtydliga vad de menar med ett särskilt svar. Det kan 

också handla om att barnet frågades om ett svar blivit tolkat på rätt sätt genom att barnen gavs 

en förklaring sett från mitt perspektiv på deras svar. 

Observation 

I enlighet med studiens andra forskningsfråga, valdes det att under vissa tillfällen då jag befann 

mig på förskolan innan gruppintervjuerna, att observera de eventuella konflikter som uppstod. 

Detta i enlighet med det godkännande som inhämtats av förskolechefen samt att pedagogerna 

var medvetna om att observation av barnen skulle ske. Bjørndal (2005) förklarar att de finns 

två typer av observation. Dels observation av första ordningen samt observation av andra 

ordningen. Han förklarar att observation av första ordningen är att observatören lägger sitt fokus 

på att observera och inte är delaktig i någon annan aktivitet samtidigt. Det var detta som gjordes 

i situationerna när barnens konflikter observerades i den fria leken. Observationer i andra 

ordningen förklarar Bjørndal är observation av den pedagogiska situation som man är delaktig 

i. Vilket gjordes i de mindre gruppintervjuerna. Vilket medel som användes för att dokumentera 

kommer att presenteras här nedan. 

Datainsamling 

Videokamera 

Gruppintervjun med den stora barngruppen spelades in med en digitalkamera som hade en 

filmfunktion. Bjørndal (2005) beskriver att om forskaren ska vara observatör och deltagare 

samtidigt kan mycket gå fel gällande detaljer i och med att minnet är begränsat. Han eller hon 

som observerar har då svårt att få med annat än helheten. Han fortsätter att förklara att andra 

fördelar med videofilm och ljudinspelning är att forskaren kan betrakta och analysera materialet 

flera gånger. Vidare kan forskaren genom att se filmen flera gånger se fler och mer nyanserade 

detaljer som personen i fråga tidigare hade missat. Bjørndal beskriver att ljudinspelning lämpar 

sig bäst om det främst är dialogen observatören är ute efter. Ljudinspelning är lättare genom att 

personen i fråga behöver tänka mindre på placeringen av den. Han beskriver dock att 

videokamera är lämpligare att använda om det är som i denna situation, både det verbala och 

icke verbala språket som ska analyseras.  
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Loggbok 

Eftersom att jag ansåg att empirin från situationen med den stora barngruppen som filmades 

inte var nog för analys, bestämde jag mig för att göra ett nytt försök med ett par mindre grupper 

och utan kamera. Eidevald (2013) förklarar att filmning både kan påverka pedagogens och 

barnens agerande och en situation aldrig är detsamma med kamera som utan. Det testades därför 

på två intervjuer i mindre grupper att inte använda kameran som insamlingsmetod. Det valdes 

istället användningen av en loggbok. Detta eftersom att jag själv var delaktig i uppspelningen 

av teatern inför barnen. Beslutet togs därför att direkt efter varje situation med barnen sätta sig 

ner och skriva ner allt jag kom ihåg från intervjuerna med barnen. Detta för att kunna fokusera 

så mycket som möjligt på barnen istället för att uppmärksamheten skulle vara delad genom att 

jag satt och skrev samtidigt som jag pratade med barnen.  

I enlighet med den andra forskningsfrågan observerades barnen i hur de hanterar konflikter i 

den fria leken. Detta för att kunna jämföra dessa med de svar som framgick utifrån barnen i 

gruppintervjuerna. Då det inte fanns nog med tillstånd för att använda kameran ute i 

barngruppen så användes loggbok. I enlighet med samtyckeskravet behövdes endast 

förskolechefens godkännande för att göra enkla observationer av barnen på förskolan. Detta i 

enlighet med att observationer av barnen räknas som en daglig verksamhet som ska utföras av 

pedagoger i verksamheten. En annan anledning till att kameran inte användes i samband med 

intervjuerna i små grupper, var av för att, som Eidevald förklarar: Att en situation aldrig är 

detsamma med kameran som utan. Både den vuxna och barnen beter sig annorlunda med en 

kamera som filmar situationen.  

Jag skrev i loggboken direkt efter varje bevittnad konflikt. Det vill säga att konflikten och 

barnens sätt att hantera dessa observerades och jag skrev sedan ner det direkt efteråt. Viktigt 

för studien att dokumentera var vad barnen sa och gjorde men likaså på vilket sätt de sa något 

och såklart vad konflikten handlade om. I studien användes loggbok i samband med 

observationerna för att jag personligen var mer förtrogen med denna typ av metod. 

Urval 

Datainsamlingen gjordes på en förskola där jag tidigare haft min verksamhetsförlagda 

utbildning. Valet av förskola var på grund av att barnen hade en lämplig ålder mellan tre till 

fem år och att jag redan hade en etablerad relation med barnen. Jag ansågs att det skulle vara 

en fördel gällande svarsfrekvensen om barnen kände igen mig. Doverberg och Pramling 

Samuelsson (2000) beskriver att kvaliteten på intervjun bygger på relationen som skapats till 

barnet. Barnet behöver känna förtroende till intervjuaren för att han eller hon ska dela med sig 

av deras tankar. På detta sätt var det till fördel att en pedagog som de är väl förtrogna med fanns 

med som en extra trygghet. Det var därför värt risken att barnen svarar det de tror är förväntat 

än att inte få svar alls för att de inte var tillräckligt förtrogna med mig. 

Det var åtta barn som slutligen deltog i gruppintervjun och av dessa åtta barn var det sju pojkar 

och en flicka. Det var två barn som var tre år, fem barn var fyra år och ett barn var fem år. Valet 

av barn gjordes genom att det skickades brev till alla berörda föräldrar på den valda avdelningen 

med barn från tre till fem år. Detta i enlighet med de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Sista inlämningsdatumet som sattes var fredagen den 14 november 
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och de inlämnade dokumenten samlades in den 17 november. När dokumenten samlades in 

hade tio föräldrar svarat varav åtta av dessa gett sig sin tillåtelse att filma deras barn och nio 

föräldrar hade vid detta tillfälle inte lämnat in dokumentet alls. Dagen innan gruppintervjuerna 

skulle genomföras hade ett till godkännande av en förälder lämnats in. Då bestämde jag att 

innefatta detta barn i gruppintervjun. Det blev därför ett självklart val att de barn som var 

godkända av föräldrarna ingick i urvalsgruppen för gruppintervjuerna.  

Etik 

Beträffande etiska överväganden följdes de fyra forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med detta började jag med att enligt 

samtyckeskravet, fråga förskolechefen som ansvarar för förskolan som jag skulle göra min 

datainsamling på. Sen har den berörda personalen på den avdelningen frågats som studien 

utgick från. Vidare skrev jag brev till föräldrarna där de i enlighet med informationskravet gavs 

nödvändig information om studien. I brevet bifogades ett papper där de skulle skriva under om 

deras barn fick bli filmade inför examensarbetet. I detta brev om godkännande fanns det 

information om att i enlighet med studiens syfte, fanns avsikt att intervjua barnen(se bilaga 1). 

Om föräldrarna undertecknade dokumentet om samtycke, var det därmed ett godkännande till 

att göra allt som beskrevs i informationsbrevet. Då studien hade som ambition att använda 

filmat material som metod för datainsamlingen, informerades de i enlighet med 

samtyckeskravet att jag behövde deras samtycke för att göra detta.  I brevet förklarades det att 

all information, i enlighet med nyttjandekravet, som samlas in och användes i examensarbetet 

kommer att vara anonymt. Vidare att de när som helst, enligt samtyckeskravet, kan ångra 

deltagandet och att eventuellt inspelat material där deras barn deltar inte får användas. 

Genomförande 

Här under kommer en detaljerad genomgång hur datainsamlingen genomfördes med rubrikerna 

närhet och distans, kamera samt konfliktdilemman. 

Närhet och distans 

I arbetet med att samla in barnens tankar angående konflikthantering var det viktigt att bevara 

distansen vid utförandet av en studie. Det vill säga att fast barnen kommer med rent olämpliga 

förslag på lösningar, valdes det följaktningen att inte kommentera vare sig det fanns åsikter om 

svaret var bra eller inte. Ett exempel är om kommentaren att slå någon inte är en bra lösning på 

en konflikt, var det inte längre ett barns perspektiv. Då skulle det bli som Johansson (2005) 

beskriver som att vuxna vet bäst. Vidare kan det hända att om det gjordes en liknande 

kommentar, kunde det hända att barnen hädanefter svarade det sätt de tror förväntades av dem 

att svara. Vilket redan är en risk med intervjuer (Bjørndal, 2005) det var därför bäst att vara så 

neutral som möjligt gällande reaktioner på barnens svar av frågorna. Det kunde i enlighet med 

detta likaså uppstå kommentarer ifall de svarade bra på någon fråga då detta hade kunnat 

bestämma riktningen på deras svar. Det enda sätt deras svar bekräftades var med att kort 

bekräfta att de blivit hörda. Vidare genom att det ställdes passande följdfrågor på deras svar. 

Valet av att ha med en pedagog vid intervjun som barnen var väl förtrogna med, skapade 

förhoppningsvis en mer bekväm situation. Som tidigare nämnts under urval, valdes förskola 

utifrån tidigare relationer med barnen.  
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Kamera 

Angående kameran förklarar Eidevald (2013) att innan observatören ska börja filma faktiska 

situationer behöver denne först bli förtrogen med kameran. Det vill säga att individen ska testa 

de olika funktionerna han eller hon ska använda sig av, testa filma, vänja sig vid att höra sin 

egen röst och träna på att hitta olika lämpliga kamerapositioner. Allt detta gjordes fram tills 

tillfället då gruppintervjun skulle ske. Det vill säga att det testades att filma för att det skulle 

vara tydligt hur det skulle göras när filmningen av gruppintervjun utfördes. Kamerapositioner 

testades både privat och på förskolan en stund innan gruppintervjun. Till sist testades det hur 

bra ljudupptagning kameran hade. Detta för att barn kan ha tendenser att prata lågt och otydligt.  

Konfliktdilemman 

I studien konstruerades tre olika konfliktdilemman inför gruppintervjun med barnen där jag och 

en pedagog spelade barn i konflikter. Jag var den som ställde de flesta frågorna samt den ena 

skådespelaren och en av pedagogerna på avdelningen var den andra skådespelaren. Det vill säga 

att jag var den som förklarade för barnen vad som skulle ske och det var jag som ställde frågorna 

efter varje dilemma. I utformningen av de olika konflikterna var målet att utforma dem med 

variation, för att studien skulle få en stor bredd av svar och kunna jämföra de svaren från de 

olika konflikterna som spelats upp. Detta för att se om det fanns någon skillnad beroende på 

hur situationen såg ut. Det var endast tre pedagoger som jobbade på den avdelningen och bara 

åtta av barnen deltog den första omgången, därför hade konfliktsituationerna konstruerats på 

det sätt att det endast var två barn med i varje konflikt. Det vill säga att jag bara behövde 

assistans av en pedagog och de andra kunde ta hand om de barn som inte var med i 

gruppintervjuerna.  

I de olika konfliktdilemman som hade konstruerats kallades barnen i konflikterna för de 

konstruerade namnen Lisa och Tina dels för att barnen då skulle ha lättare att sätta sig in i 

situationerna. Den assisterande pedagogen skulle lättare hålla koll på vem hon var och de som 

läser denna rapport ska lättare kunna förstå vilket barn som gjorde vad. I studien valde jag att 

om konflikten skulle innehålla leksaker, skulle det vara leksaker som fanns på den förskolan. 

Detta för att barnen därigenom lättare skulle kunna leva sig in i situationen. Sen valdes det, för 

att göra det lättare för den assisterande pedagogen genom att jag tog de roller som var mer 

dramatiska, till exempel om ett av barnet är argt eller ledsen. Inför teaterföreställningen hade 

ett manus konstruerats (se bilaga 3) och pedagogen hade fått det dagen innan. Detta för att 

pedagogen skulle känna sig förberedd inför teatern nästkommande dag. Pedagogen tilläts likaså 

läsa manuset innantill medan teatern spelades upp inför barnen. Jag själv hade läst igenom och 

tränat på teatern flera gånger innan. Processen gick till på det viset att jag först presenterade för 

barnen vem jag var och vad det var vi skulle göra, sen förklarade jag för barnen vem som var 

Lisa och vem som var Tina. Efter det betonades det att situationerna var påhittade, det vill säga 

inte baserade på en situation som tidigare hade observerats. Sen började jag och den 

assisterande pedagogen att spela upp de olika situationerna och efter varje situation ställdes 

frågorna till barnen. När det inte fanns fler frågor att ställa och barnen inte hade fler svar att 

komma med började nästa situation.  De frågor som ställdes var beroende på vilka svar som 

barnen gav, men till exempel börjades det med frågan varför det inte blev bra. Beroende på 

barnens svar, ställdes sedan passande följdfrågor. En viktig detalj var att ställa öppna frågor där 
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barnen inte kunde svara ja eller nej på, detta genom att jag har erfarenheter om att barn svarar 

utförligare på öppna frågor.  

I det första dilemmat sitter Lisa och bygger med byggkuddar när Tina kommer in och frågar 

om hon får vara med och leka. När Lisa svarar nej lyssnar inte Tina och knuffar sedan ner det 

Lisa byggt och skrattar. Lisa säger då att hon ska sluta men Tina lyssnar inte. Då Lisa bygger 

upp sitt bygge igen knuffar Tina ner det, vilket leder till att Lisa skriker sluta, gömmer ansiktet 

i händerna och börjar gråta. Efter att Lisa börjat gråta avslutades det första dilemmat och 

frågorna ställdes till barnen. 

Det andra dilemmat handlade om samma två barn, Lisa och Tina. Denna gång leker barnen 

tillsammans och Lisa frågar Tina om de ska leka hund. Då Tina glatt säger ja säger Lisa att Tina 

ska vara hunden och Lisa ska vara matte. Tina protesterar då och säger bestämt att hon inte vill 

vara hunden. Lisa säger då att hon måste eftersom att det var Lisa som kom på leken och det är 

av den anledningen som hon säger att hon har rätt att bestämma. Det är efter att Lisa säger att 

Tina måste vara hunden för att det var hon som kom på leken som dilemmat avslutades och 

frågor ställs till barnen om det de såg. 

Det tredje dilemmat handlar om att Lisa sitter och leker med några leksaksdjur och Tina 

kommer och tar ett av djuren utan att fråga. Då blir Lisa upprörd och säger att hon inte får ta 

något av djuren för hon lekte faktiskt med dem. Då säger Tina att Lisa måste dela med sig. Lisa 

blir då arg och säger att hon lekte med djuren först. Sen slutar det tredje och sista dilemmat och 

frågorna ställs till barnen. 

Databearbetningsmetod 

I det första skedet av databearbetningen har jag skrivit ner all information på ett mer detaljerat 

och omfattande sätt inför analysen, detta i enlighet med det första steget i fenomenologin som 

tidigare nämnt är beskrivning. Det vill säga att för att få en klarare bild av det insamlade 

materialet med barnen transkriberade jag det jag filmat genom att noggrant betrakta och lyssna 

på det barnen säger och gör. För att jag skulle få en bättre bild av fenomenet stängdes ljudet av 

för att jag bättre skulle få syn på barnens kroppsspråk. Det nedskrivna materialet från 

observationerna vid konfliktsituationerna och de mindre gruppintervjuerna bearbetade jag och 

väsentlig information sorterades ut och skrevs om på ett mer hanterbart format. Detta gjordes i 

enlighet med barns perspektiv som tidigare nämnt handlar om att försöka se saker och ting exakt 

som barnen ser det (Pramling Samuelsson et al. 2011). Inför genomgången av resultatet intogs 

därför ett barnperspektiv där avsikten var att försöka tolka barnens perspektiv utifrån det som 

observerades i de olika situationerna. Efter detta grundarbete hade blivit gjort fullföljde jag med 

analysen genom att söka efter gemensamma nämnare i allt material som blivit insamlat, detta i 

enlighet med det andra steget i fenomenologin väsensskådandet. Dessa gemensamma nämnare 

var avgörande för de rubriker som sedan skrevs fram i resultatdelen. Det tredje steget 

(fenomenologisk reduktion) i fenomenologin vart relevant i samband med skrivandet av 

diskussionsdelen. Eftersom fenomenologisk reduktion handlar om att kritiskt granska de egna 

eventuella fördomarna om fenomenet. Diskussionen tar därför upp den eventuella problematik 

som kan ställa sig i vägen för en helt ren tolkning av fenomenet. Diskussionen intar därför en 

induktiv ansats (Andersen, 1994). Det vill säga att jag utgick från empirin för att skapa en teori. 
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Resultat 

Resultatets upplägg 

I följande avsnitt kommer en presentation av resultatet utifrån studien om barns 

konflikthantering i förskolan. Resultatdelen har strukturerats upp på det viset att studiens två 

frågeställningar blev besvarade. Den första frågan handlade om vilka idéer barnen har gällande 

konfliktlösningar utifrån de gestaltade dilemman som framförs i studien. Medan den andra 

frågan handlade om hur barn löser konflikter i den fria leken.  

De resultat som kommer att presenteras är hämtat från empirin insamlad från den stora 

gruppintervjun som blev filmad, de mindre gruppintervjuerna som loggbokfördes och 

observationerna av konflikter i den fria leken. I den stora gruppintervjun gick det till på det 

viset att barnen satt runt ett kvadratiskt bord riktat mot mig och pedagogen, på det viset att alla 

barnen hade god uppsyn av teatern och att både jag och kameran hade god uppsyn över barnen 

(se bilaga 4). 

I enlighet med fenomenologins andra steg kommer teman som växt fram ur analysen 

presenteras genom att gemensamma nämnare valts ut och analyserats. Under analysens gång 

växte tre teman fram som presenterades med varsin beskrivande rubrik, dessa rubriker var: 

Assistans, Rättvisa och Konfliktförebyggande. Dessa teman valdes ut för att de bäst svarade på 

forskningsfrågorna, det vill säga hur barnen resonerade och agerade gällande konflikter. Viktigt 

att notera innan påbörjad läsning av resultatdelen är att alla namn på barnen är figurerade. Detta 

i enlighet med konfidentialitetskravet som vetenskapsrådet (2002) beskriver. Det vill säga att 

all information som handlar om någon enskild individ ska behandlas med största möjliga 

sekretess. 

Assistans 

Det som framkom tydligast under genomgången av gruppintervjuerna och observationerna är 

att barnen i de fall möjliga snabbt söker assistans från pedagogerna. Detta visade sig tydligast 

under observationerna av barnens konfliktsituationer men likaså vid de situationer där jag 

frågade barnen hur de skulle göra under liknande konflikter som vid de konfliktdilemman som 

visades upp för dem. Det vill säga att barnen hade lättare för att komma på alternativa lösningar 

i konflikter där de själva inte var medverkande men när de ombads att sätta sig in i situationen 

själva var det snabbaste svaret att de skulle hämta en pedagog som kunde lösa konflikten åt 

dem. Det krävdes i regel en del följdfrågor för att få barnen att gå djupare in i egen reflektion 

och förbi den direkta assistansen från pedagogerna. Ett exempel från intervjuerna var då jag 

pratade med barnen i den stora gruppintervjun och konversationen gick till såhär: 

- och hur kunde man göra för att det inte alls skulle hända, hade Tina kunnat göra 

någonting för att Lisa inte skulle bli ledsen alls? (jag) 

- jag vet inte (Felix) 

- om man gör som er, om nån av er byggde och så kommer nån och river vad gör ni 

då? (jag) 

- då säger vi till fröken (Felix) 

- hur gör du om du själv skulle säga till? (jag) 
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- då säger jag till barnet (Felix) 

- vad säger du då för något? (jag) 

- jag säger “gör inte så nå mer” om han fortsätter så säger jag till er (fröknarna) och ni 

säger att de ska gå ut och då säger jag till barnet “du måste gå ut, för, för fröken sa 

det”. (Felix) 

 

I Detta exempel syns det tydligt att det krävs en del följdfrågor för att få barnet att själv 

reflektera men pedagogen finns fortfarande med i bilden som en sista utväg. I ett praktiskt 

exempel på en konflikt ute i den fria leken är det tre barn två pojkar och en flicka som leker i 

ett rum där man kan bygga med byggkuddar. Detta är taget från en av observationsloggarna. 

  

Två pojkar bygger en koja och flickan river det de byggt. Pojkarna som fått sitt 

bygge rivet kommer då direkt till pedagogerna och ber om hjälp. Pedagogen ger då 

pojkarna lösningen att säga till flickan att hon får hjälpa till att bygga upp. Först 

hjälper inte flickan men efter en stunds argumenterande från pojkarna börjar hon 

tillslut att hjälpa. 

 

Här syns det tydligt att barnens första handling vid den här konflikten är att söka assistans av 

pedagogerna för att lösa konflikten. Genom dessa exempel från intervjuerna och 

observationerna syns det tydligt att assistans från en pedagog är en stor del av barnens strategier 

gällande konflikthantering. 

Rättvisa 

Under studiens gång har det framkommit att barnen har en klar känsla av rätt och fel. Detta har 

framgått både genom gruppintervjuerna och observationerna. Det verkar vara en viktig aspekt 

att något blir rättvist. Intervjuerna och observationerna visar att barnen har en del strategier för 

att lösa detta dilemma. Ett praktiskt exempel av detta var i samband med intervjuerna efter det 

tredje konfliktdilemmat som handlade om att barnet Tina tog ett mjukisdjur av Lisa (se bilaga 

3 dilemma 3). I samband med uppvisningen av detta konfliktdilemma så fanns det vid alla 

tillfällen som det visades upp även fler mjukisdjur i närheten som inte användes i dilemmat. 

Detta var något barnen hade observerat och föreslog detta när de fick frågan om vad som kunde 

göras för att lösa konflikten. Barnen tyckte alltså att Tina kunde ta något av de andra 

mjukisdjuren i rummet som Lisa inte lekte med. Detta skulle därmed lösa konflikten och skapa 

rättvisa enligt barnen i och med att de ansåg att konfliktens ursprung var att Tina också ville ha 

mjukisdjur. Därför ansåg barnen att för att det skulle bli rättvist så skulle Tina få lov att ta ett 

av de mjukisdjur som låg oanvända. Ett annat väldigt tydligt exempel är de svar som 

framkommer under de mindre gruppintervjuerna, nämligen en räkneramsa som avgör vem som 

får rätten att göra något. Det vill säga en ramsa där man använder fingret för att peka individuellt 

på varje individ medan man säger en ramsa. När ramsan tar slut så stannar även fingret och det 

är den individ som fingret stannar på som får rätten till en viss handling eller sak. Denna metod 

är något jag har observerat ute i den fria leken utföras av både pedagoger och barn för att 

bestämma något.  
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Ett annat exempel som vid en mer noggrann anblick kan kopplas till rättvisa handlar om en 

pojkes svar till frågorna till den första situationen (se bilaga 3, dilemma 1). Konversationen 

mellan mig och pojken gick till såhär: 

- För att du var en häst! [riktat mot pedagogen som spelade Tina] (Kalle) 

- Var en häst, mhm.. hur tänker du då? (jag) 

- Att för för för.. hästar förstår inte hur en människa pratar. (Kalle) 

- Mhm du tänkte att hon inte visste att jag inte ville att hon skulle göra det? (jag) 

- Ja. (Kalle) 

Tidigare under gruppintervjun hade det blivit fastslaget att konflikten uppstått för att Tina 

knuffade ner det Lisa hade byggt och skrattat. Då Lisa hade sagt sluta hade Tina ändå gjort det 

igen. Därför verkar det som pojken drog slutsatsen att Tina inte förstod att hon inte skulle göra 

så. Jag förstod det därför som att pojken menade att det inte var rättvist att lägga hela ansvaret 

på konfliktens utbrott på Tina utan att Lisa också bar en del av ansvaret. 

Konfliktförebyggande 

Starka kopplingar från barnens svar i intervjuerna kan göras till konfliktförebyggning, Barnen 

ger exempel som innefattar saker som man kan göra innan en konflikt uppstår och kan därför 

kopplas till förebyggande åtgärder. Något som väldigt tydligt visar detta är ett svar från ett barn 

i samband med intervjun efter det första konfliktdilemmat som handlade om att Tina rev Lisas 

bygge (se bilaga 3, dilemma 1).  

- Mm hur kan du/man göra för att göra det bättre då¨? (jag) 

- Hon håller i det. (Kalle) 

- Ska jag hålla i det så att det inte ramlar tänkte du? (jag) 

- [Paus]… Ja, då kanske det har en liten stöd i alla fall. (Kalle) 

 

Det Kalle beskriver här är alltså att ingen konflikt behöver uppstå så länge Lisa håller i sitt 

bygge ordentligt eftersom att han ansåg att stabiliteten på bygget var orsaken till konflikten. 

Det vill säga att Kalle anser att om Lisa håller i sitt bygge ordentligt så blir det svårare för Tina 

att riva bygget och det uppstår därför ingen konflikt. Ett annat väldigt passande exempel på 

konfliktförebyggande men som även kan passa in under rättvisa är gällande det andra 

konfliktdilemmat som handlade om två barn som lekte hund och matte där ingen av barnen ville 

vara hund. Ett barn svarade såhär: 

 

- Tänk om det findes en till människa som kunde vara hund och aldrig bli sur. (Kalle) 

I detta exempel tycker Kalle att den ideala lösningen på konflikten är att ett tredje barn kunde 

vara hund. I och med det tredje barnets existens uppstår det därför inte en konflikt, eftersom 

konfliktens ursprung har åtgärdats. Ett praktiskt exempel på konfliktförebyggande strategier är 

från en av mina observationer av den fria leken där två barn turas om att leka en lek där de ska 

hoppa över ett föremål: 
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Två barn leker där de hoppar fram och tillbaka över ett halvstort föremål, det första 

barnet hoppar fram och tillbaka flera gånger utan att det andra barnet får möjlighet 

att hoppa någonting. Det ser då ut som de andra barnet blir sur och säger ”Men jag 

får ju inte hoppa nånting” och börjar gå mot min riktning. Det första barnet utbrister 

då snabbt ”vänta, det är ju din tur nu” det andra barnet blir då på bättre humör och 

går tillbaka och hoppar över föremålet. 

I detta exempel syns det tydligt hur det hade kunnat bli en konflikt, men innan det andra barnet 

hunnit gå fram till pedagogen förhindrar det första barnet konflikten som höll på att uppstå. 

Detta genom att ta tag i det som skulle ha resulterat i en konflikt och barnen leker nöjt vidare. 

Det första barnet visar stor insikt i hur det andra barnet känner sig och genom detta förstår 

barnet hur konflikten kan undvikas. 

Sammanfattning 

För att besvara de två forskningsfrågorna presenteras här en sammanfattning på det som har 

blivit redogjort för ovan. De tre teman som har blivit introducerade ovan ger en bild av hur 

barnen tänker och agerar i konfliktsituationer. Det som framkommit under studiens gång är att 

dessa barn innehar en hel del strategier gällande konflikthantering. Vare sig det handlar om att 

förebygga en konflikt eller hantera en redan existerande konflikt verkar det som en viktig aspekt 

är just rättvisa. Barnen visar även på och berättar om situationer där de själva inte kan reda ut 

en konflikt och att nästa steg i processen är att ta hjälp av en närvarande vuxen. De tre teman 

som har blivit presenterade ovan är de svar som framkommit utav forskningsfrågorna i studien. 

Diskussion 

Under följande del av rapporten kommer en djupgående diskussion av resultatet samt 

metoderna som användes för att nå fram till resultatet. I resultatdiskussionen kommer resultatet 

belysas dels utifrån forskningsfrågorna samt vad som kan tolkas utifrån studiens bakgrund. I 

metoddiskussionen kommer det att argumenteras för fördelar och nackdelar gällande de 

metoder som använts i studien. Den viktigaste frågan kommer vara, har metoderna varit ett bra 

medel för att besvara forskningsfrågorna.  

Resultatdiskussion 

Här nedan kommer resultatet som framgått i studien som handlar om barns 

konflikthanteringsstrategier att diskuteras. Utifrån det resultat som har blivit presenterats blev 

syftet och forskningsfrågorna besvarade. Dessa handlade om att studera barnens 

konflikthantering i förskola. Forskningsfrågorna har därför varit dels att se utifrån gestaltade 

dilemman hur barnen svarar samt hur barnens konflikthantering ser ut i praktiken. Med 

forskningsfrågorna som grund kommer nu diskussionen av dessa att presenteras och diskuteras 

ur en fenomenologisk angreppsvinkel. Sedan kommer de främsta slutsatserna att presenteras 

tillsammans med några avslutande ord. 

Under intervjuerna framkom en del utförliga och varierande svar från barnen. De första 

tankarna inför studierna var gällande intresset att se konflikthantering direkt utifrån barnens 

perspektiv.  Därför dikterades tre konfliktdilemman som jag och en pedagog spelade upp inför 

dem. Min Förhoppning var då att flera alternativa lösningar skulle uppenbara sig på de problem 
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som visades upp för dem. Detta vart även utgångspunkten för den första forskningsfrågan. En 

tydlig gemensam nämnare på varje konfliktdilemma var att alla skulle tydligt sluta dåligt. 

Förväntningen var då att barnen direkt skulle kunna identifiera vad som gick fel. Därför var det 

detta som var utgångspunkten när frågorna ställdes till barnen. Ett exempel där barnen inte 

riktigt förstod allt av innehållet i en uppvisning var på konfliktdilemma nummer två (se bilaga 

3, dilemma 2). Det handlade om att båda barnen i dilemmat ville vara matte och ingen ville vara 

hund. Problemet med detta var att barnen inte visste vad vi menade när vi sa matte. När jag 

frågade om de visste vad matte var svarade ett barn att han trodde det var en matta, det vill säga 

det man har på golvet och går på. Innan intervjun fortsatte var det därför nödvändigt att dels 

förklara vad matte betydde men sedan ändra ordvalet när barnen blev tillfrågade om situationen. 

Till exempel sa jag istället att båda ville vara människa och ingen ville vara hund. Detta var en 

viktig insikt om att det är viktigt att vara mycket tydlig och anpassa språket till den man 

intervjuar. 

Barnen visade sig inneha flera varierande och fredliga lösningar på de uppvisade konflikterna. 

Det verkade som barnen hade en klar uppfattning om vad rättvisa är när jag frågade barnen hur 

konflikterna kunde lösas. Denna slutsats drog jag för att de flesta av barnens lösningar handlade 

om hur båda parterna skulle bli nöjda. Ett exempel var där ett barn föreslog gällande konflikten 

om vem som skulle vara hund att en lösning kunde vara att hitta en tredje kompis som ville vara 

hund. En hypotes som jag har gjort utifrån barnens säkra uttalanden gällande konflikthantering 

är att barnen varit i en konflikt eller bevittnat en. Genom detta drar jag också slutsatsen att 

pedagogerna diskuterat konfliktlösningar med barnen och pratat om rätt och fel. Ett annat 

antagande jag har gjort är att barnens svar till viss del var beroende av situationen som 

utspelades. Denna slutsats kom Thornberg (2006) likaså fram till genom sin studie av barns 

verbala konflikthantering. Hans utgångspunkt för undersökningen var att se ifall barnens svar 

var olika gällande uppvisade situationer eller om de såg ungefär likadana ut oberoende av 

konfliktsituation. Visserligen var vissa svar i gruppintervjuerna liknande för alla tre situationer 

och dessa svar handlade om att man skulle be om ursäkt och kramas. Här drar jag slutsatsen att 

be om ursäkt och kramas är ett svar barnet kan ha gett för att barnet trodde att vi förväntade oss 

detta svar. Det kan ha varit på det viset att detta barn har flera gånger hört att man ska be om 

ursäkt när någon gjort någon orätt och utefter detta svarat på det viset. Dessa förutfattade 

meningar från min sida har att göra med att jag under de tillfällen jag varit på olika förskolor 

och observerat olika situationer där pedagogerna pratat med barnen om rätt och fel är. Ett annat 

exempel är ole, dole doff tekniken som jag beskrev i resultatet. Den har jag bevittnat ute i 

barngruppen utföras av pedagoger för att göra det mer rättvist när det handlar om saker som 

flera barn vill göra. Men det måste såklart inte vara på det viset barnen fått inspiration till sina 

svar. Men ändå är det den första tanken som kom upp när jag gick igenom svaren. Gräver man 

djupare så kan man finna att det inte är så utan att barnet kanske hade observerat dessa tekniker 

hos ett syskon, en vän eller att en förälder har lärt barnen detta.  

Detta är någonting vi inte kan veta med säkerhet utan att göra en mer djupgående studie men 

likaså då går det inte med absolut säkerhet att avgöra vad som är grunden till barnens svar. Det 

är just det en som utgår från en fenomenologisk ansats måste acceptera. Nämligen att det inte 

går att få en helt objektiv och säker kunskap (Bjurwill, 1995). Men i enlighet med 
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fenomenologins tredje steg som metod (fenomenologisk reduktion) är ett viktigt steg att finna 

mina förutfattade meningar om fenomenet och att sedan kritiskt granska dessa förutfattade 

meningar. 

Flera av dessa tekniker som barnen nämner kan kategoriseras som förebyggande 

konflikthantering som jag redan beskrivit en del i resultatet. Till exempel att slumpen ska få 

bestämma, att Lisa ska hålla i sitt bygge så att det inte faller lika lätt eller att barnet kunde önska 

att det fanns en tredje kamrat som ville vara hund. Det större fokuset från barnen såg ut att vara 

just förebyggande lösningar. Detta överensstämmer med Sanders (2008) studie där hon skulle 

observera konflikthantering bland barn men såg mer konfliktförebyggande än faktiska 

konflikter.   

I de konfliktsituationer i den fria leken kunde vissa likheter synas med hur barnen svarade på 

intervjuerna. Till att börja med gick det snabbt för barnen att ta hjälp av en pedagog och detta 

överensstämmer med de svar barnen gav i intervjuerna där de ombads att identifiera med de 

fiktiva barnen i de uppvisade konflikterna. En annan tydlig gemensam nämnare från 

konfliktsituationerna i den fria leken och intervjuerna var rättvisa. I alla situationer i den fria 

leken var rättvisa en central aspekt som ofta även var orsaken till konflikterna. Eftersom jag har 

bevittnat liknande situationer i den fria leken som barnen beskrev i intervjuerna anser jag att 

observationerna var ett bra kompletterande medel tillsammans med gruppintervjuerna. Därför 

har jag anledning att påstå att båda forskningsfrågorna har varit väldigt relevanta i denna studie. 

Slutsatser 

Sett utifrån det som framgått i studien, visas det tydligt att barnens konflikthanteringsstrategier 

har blivit belyst utifrån hur det uppenbarar sig för barnen. Utifrån denna studie kan det dras en 

del slutsatser om det resultat som framgick i arbetet. Till att börja med framgår det tydligt att 

studiens syfte har besvarats både genom intervjun samt observationerna. Barn har berättat om 

och uppvisat flera metoder för konflikthantering.  

Denna studie har påvisat vikten av att arbeta med barns konflikthantering. Flera tidigare studier 

har påvisat att det kan bli stora negativa påföljder om barn inte lär sig att hantera konflikter på 

ett bra sätt i en tidig ålder. Eisenberg et al. (1999) har genom omfattande studier följt barn under 

flera år och påvisat att hur barn hanterar ilska i tidig ålder kan ge allvarliga följder senare i livet. 

Därför tycker jag att det är viktigt för mig som förskollärare men även för alla andra pedagoger 

inom förskolan att arbeta med barnens konflikthanteringsstrategier i förskolan. Detta för att 

barnen ska få goda sociala förutsättningar i resten av sitt liv. För att göra detta på ett effektivt 

sätt behöver vi pedagoger se till barnen först, försöka finna var barnen är just nu i deras 

personliga arbete med konflikthantering och arbeta utifrån detta. Fler och mer omfattande 

studier behöver göras inom konflikthantering och pedagoger behöver lägga stort fokus på att 

stötta barnen i deras konflikthantering och ge dem alternativa metoder till konfliktlösning. Detta 

för att målet är trots allt att skapa socialt självständiga individer som kan i framtiden stå upp för 

och hantera sina egna handlingar i denna sociala värld som vi lever i. 

Genom denna studie har jag lärt mig vikten av att ta vara på barns perspektiv. Johansson (2005) 

beskriver att en pedagogs barnsyn syns tydligt genom hur denna person tar till sig barnens 

perspektiv. Genom att utfört denna studie har jag kommit till större insikt om att barn har flera 



17 

 

kloka saker att säga och visa bara vi vuxna vidgar vårt synfält och koncentrerar oss på att 

verkligen uppskatta barnens perspektiv och ta till oss detta för att skapa en så bra verksamhet 

som möjligt. 

Metoddiskussion 

Fenomenologi 

Fenomenologin har visat sig vara en effektiv metod att utgå från, med tanke på vad jag ville få 

fram i studien, nämligen barns perspektiv på konflikthantering. Jämför man fenomenologi med 

barns perspektiv kan stora likheter framträda. Bjurwill (1995) förklarar att fenomenologin är att 

observera fenomen sett ur människans perspektiv. Medan barns perspektiv beskriver Pramling 

Samuelsson et al. (2011) är att man ska studera hur världen uppenbarar sig direkt sett från 

barnens ögon. Det finns med andra ord väldigt tydliga likheter mellan dessa två. Den enda stora 

skillnaden som framträder är att barns perspektiv riktar in sig just mot barn. Husserls 

fenomenologi har därför varit väldigt passande för denna studie. Någonting som kan vara svårt 

då man utgår från fenomenologin som metod är att jag skulle studera fenomenet, i detta fall 

konflikthantering, utan några förutfattade meningar (Bjurwill, 1995). Redan under inledningen 

uttryckte jag att jag har erfarenheter av att barn har många kloka sätt att lösa konflikter på. Jag 

antog redan innan undersökningen att jag genom studien skulle se att barnen jag observerade 

och intervjuade hade många kloka lösningar. Trots detta försökte jag ändå i enlighet med 

fenomenologin att bortse från de förväntningar som jag hade gällande barnens svar och 

handlingar.   

Gruppintervju 

Den främsta metoden i mitt arbete har varit gruppintervjuer med barnen både med videokamera 

samt utan videokamera. Det har funnits flera utmaningar i och med valet av att intervjua barnen 

utifrån gestaltade dilemman. Den största utmaningen var ovissheten gällande mängden och 

kvaliteten på barnens svar. Jag hade ingen garanti att barnen ens ville svara på mina frågor. 

Håkansson (2013) nämner en klar nackdel gällande gruppintervju. Det är att mindre dominanta 

personer har svårt att yttra sin åsikt. Vilket var någonting som verkade inträffa under den stora 

gruppintervjun. Detta löstes däremot genom att ha ett par mindre gruppintervjuer med bara ett 

par barn i varje. På detta vis fick barn som inte yttrade sig tidigare mod att yttra sig. Frågorna 

till gruppintervjun var väl anpassade och det var lätt att utifrån svaren på dessa skapa passande 

följdfrågor. En aspekt däremot som kan kritiseras är metoden hur de olika konfliktsituationerna 

visades upp. Barnen verkade visserligen väldigt intresserad av teatern, Men fanns det något sätt 

som hade kunnat få barnen mer integrerade i det som hände istället för att endast ställa frågor 

efteråt? En lösning som Thornberg (2006) använde sig av i sin studie var handdockor. Han 

gjorde på det viset att han först visade ett möjligt scenario och sen bjöd in barnen att agera med 

en handdocka. På det sättet gjorde han så att barnen fick visa med dockorna hur det hade kunnat 

utspela sig. Men utifrån det jag läste från Thornbergs artikel, var intresset att testa en annan, en 

aning liknande metod. Där jag och en till var skådespelare som spelade upp en teater inför 

barnen. Som sagt så visade sig teatern vara i högsta grad uppskattad, men en fördel hade varit 

om barnen hade varit mer integrerade i teatern. Sett från detta antar jag att dockteatern hade löst 

det problemet bättre. 
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Observation 

Observation har varit ett annat, inte lika tillförlitligt verktyg i studien. Observation har tydliga 

svagheter gällande, som Håkansson (2013) beskriver att det beror på vem som observerar. 

Eftersom studien utfördes enskilt så är det endast från mitt perspektiv som observationerna är 

gjorda utifrån. Under de tillfällen när jag var där var avsikten att bli förtrogen med barnen inför 

de kommande gruppintervjuerna. Vidare att de inte skulle bli störda av min närvaro då de blev 

observerade i eventuella konflikter. Inför observationerna var därför min avsikt att försöka, i så 

stor utsträckning som möjligt, att integrera med barnen samtidigt som eventuella konflikter 

observerades. Efter de observerade konflikterna dokumenterade jag de viktigaste detaljerna i 

loggboken. Detta var ingen enkel uppgift eftersom att konflikterna oftast skedde i samband med 

att jag var mitt inne i en interaktion med ett eller flera andra barn. Jag försökte då i dessa 

situationer att lägga mitt största fokus på att observera på avstånd konflikten samtidigt som en 

viss fortsatt fokus behölls på de barnen som jag integrerade med vid tillfället. Detta var en var 

en relativt stor utmaning, som hade kunnat bli löst på ett annat sätt. Nämligen att jag först blev 

förtrogen med barnen, gjorde gruppintervjun och sedan kom tillbaka och gjorde 

observationerna. Men ett annat problem som hade kunnat uppstå om jag endast gick runt och 

observerade. Att barnen hade blivit mer besvärade av min närvaro än om jag var med ett eller 

flera barn i närheten av dem. Detta har jag upplevt tidigare inom utbildningen till förskollärare 

att om en vuxen sitter i ett hörn och tittar samt skriver det de ser, blir barnen mer intresserade 

av det den vuxna gör än att fortsätta med det de håller på med. Enligt dessa argument finns det 

alltså både fördelar och nackdelar till båda alternativen som beskrevs. Det andra alternativet 

hade gjort det lättare att observera konflikterna, medan det första alternativet var mindre 

besvärande för barnen och situationerna blev mer verklighetstrogna då de inte var fullt lika 

medvetna av min närvaro. En annan utmaning som Bjørndal (2005) beskriver gällande 

observation, är avgörandet av vad som är väsentligt att observera. I en konflikt kan det finnas 

flera väsentliga detaljer att observera som kan göra stor skillnad gällande analysen. Detta löste 

jag delvis genom att jag bestämde innan vilka delar som var mest väsentliga att observera i en 

konflikt, detta för att jag lättare skulle kunna fokusera på observationen. 

Datainsamling 

Kamera 

I enlighet med syftet, det vill säga att studera hur barn löser konflikter i förskolan. Har 

användandet av kamera varit det mest effektiva sättet att få fram barnens perspektiv. Kameran 

har vidare varit en väldigt effektiv metod för att kunna analysera resultatet djupgående. Med 

hjälp av kameran kunde jag granska intervjun flera gånger och varje gång framträdde något 

nytt. Detta bekräftas av Eidevald (2013) som förklarar att just en av de starkaste fördelarna med 

videofilmning, är att individen grundligt kan gå igenom materialet flera gånger. Vidare att 

detaljer som kroppsspråk och tonläge annars hade kunnat gå förlorat om videokameran inte 

hade använts som verktyg. Vid flera olika tillfällen kunde jag välja vilket perspektiv som skulle 

vara i fokus. Videokameran var därför det mest effektiva verktyget när det var så pass många 

barn som skulle få plats i analysen. Det finns många detaljer som hade gått förlorad om 

gruppintervjun inte blivit filmad. Till exempel fanns det tillfällen då vissa barn yttrade sig där 

jag under själva situationen helt missade vad de sa, på grund av att det fanns andra barn som 
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pratade samtidigt. Dessa yttranden krävde noggrann granskning av vissa delar innan jag kunde 

uppfatta vem som sagt en sak och likaså vad som blev sagt. Vid ett tillfälle granskades ett 

filmstycke på cirka fem sekunder flera gånger bara för att det fanns många viktiga detaljer att 

få med. Det spelade en stor roll från vem yttrandet kom ifrån och det var inte alltid självklart 

när jag transkriberade materialet. Därför kan det argumenteras för att videokamera är ett väldigt 

bra verktyg när det finns faktorer som kan dela uppmärksamheten och vissa viktiga detaljer kan 

gå förlorade i samband med deltagande observation. 

Eidevald (2013) betonar dock att videokamera som dokumentationsverktyg har sina nackdelar. 

Den största nackdelen är att både barn och vuxna kan agera på ett annorlunda sätt, beroende på 

om de blir filmade eller inte. Han beskriver vidare att forskaren filmar situationer där han eller 

hon själv är medverkande kan vara störande i analysarbetet. Eidevald förklarar att det finns en 

relativt enkel metod för att göra denna process mindre störande.  Att forskaren eller pedagogen 

innan den planerade filmningen filmar sig själv om och om igen för att sedan titta på dessa 

filmer flera gånger. Detta för att individen dels ska bli förtrogen med videokameran och att 

individen inte ska störas av att se sig själv på film. I en grupp med pedagoger som han arbetade 

med under en viss tid var detta någonting som återkommande sågs som en störande faktor. Att 

pedagogerna inte var bekväma att titta på sig själva på film och hade därför svårare att 

koncentrera sig på analysarbetet. Detta upplevde jag när materialet till studien transkriberades. 

Trots att jag tidigare filmat när jag pratat till kameran för mig själv och blivit relativt van vid 

att se och höra mig själv. Så var det ändå ett moment som till en början störde analysarbetet. 

Denna störning avtog dock kraftfullt efter att jag granskat filmen ett antal gånger.  

Det finns alltså både fördelar och nackdelar att beakta i valet om man ska filma eller inte. Det 

var främst fördelar eftersom möjligheten att noggrant granska och analysera filmen flera gånger 

fanns. Genom användandet av videoinspelning fanns det en större säkerhet att de flesta 

relevanta detaljerna återfanns inför analysen. 

Loggbok 

Loggboken var det mest funktionella dokumentationssättet. Det var däremot den som gav minst 

möjligheter till att gå tillbaka flera gånger och granska materialet. Detta stämmer överens med 

det Bjørndal (2005) beskriver gällande loggbok att det är det enklaste och minst tidskrävande 

dokumentationsformen. Vilket är en åsikt som jag upplevde vid utförandet av studien, Eidevald 

(2013) däremot beskriver att videokamera är en mer effektiv metod för att fånga upp detaljer 

som forskaren lätt kan gå miste om när man ska förlita sig på minnet. Detta är någonting som 

framkom genom bearbetningen av det insamlade materialet både från loggboken samt det 

filmade materialet. Däremot hade videokameran omöjligen kunna användas gällande 

observationerna av barnens konflikter i den fria leken på grund av respekten för 

samtyckeskravet. Det säger att jag behöver vårdnadshavarens tillstånd för att filma deras 

barn(Vetenskapsrådet, 2002). Däremot som i mitt fall när det gällde enklare observationer av 

icke specificerande karaktär räckte det med förskolechefens godkännande. Vilket jag redan 

hade innan jag frågade vårdnadshavarna. 

Loggbok var dock värt att ta med som metod för att kunna se ifall något ändrades gällande 

gruppintervjuerna när det inte spelades in med videokamera. Det är dock svårt att veta med 
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säkerhet om det var frånvaron av videokameran eller storleken på gruppen som fick barn som 

tidigare inte yttrat sig att uttala sig den gången. För att med säkerhet kunna avgöra detta hade 

den stora gruppintervjun behövt arrangeras en gång till fast utan kamera. Jag hade även behövt 

filma de mindre grupperna för att med säkerhet säga ifall kameran påverkade mig eller barnen. 

Urval 

Gällande urvalet, valde jag att studera barn i åldern tre till fem år på en förskola där jag sedan 

tidigare kände till barnen. Detta för att snabbare bli förtrogen med barnen. Det var likaså en 

fördel att ha lärt känna barnen en del innan och nyttja en pedagog som de kände under 

intervjuerna. Jag upplevde genom detta att barnen hade större tendens att svara. Därför att de 

barn jag inte alls hade hunnit lära känna och inte kände igen mig sedan tidigare svarade inte 

under intervjuerna. Varför barn i åldrarna tre till fem år valdes var för att jag ansåg att jag med 

större sannolikhet skulle få utförligare svar på intervjudelen. Det urval som jag slutligen 

bestämde mig för gällande gruppintervjuerna var bestämt utifrån de föräldrar som hade gett sitt 

medgivande. Med tanke på den knappa tid jag hade till förfogande blev detta en lagom mängd 

deltagare i studien. Hade det däremot funnits mer tid till förfogande hade jag varit intresserad 

av att välja fler förskolor att göra datainsamlingen på för att ha mer variation i arbetet. En tanke 

var att samla in information från flera stora gruppintervjuer med fem till åtta barn samt flera 

mindre gruppintervjuer. Men detta är något jag kan överväga gällande eventuella fortsatta 

studier i framtiden. Personligheten på barnen ansågs vara av bra variation och det framkom en 

del olika svar, vilket var bra i enlighet med studiens syfte. 

Etiska överväganden 

Inom arbetets gång har det framkommit många aspekter som forskaren behöver ha i åtanke 

gällande en studie. Särskilt där det handlar om att filma och intervjua barn. Varje etisk situation 

har gåtts igenom otaliga gånger och analyserat så att arbetet forskningsetiskt sett inte skulle 

göra ett misstag. Ett sådant misstag hade kunnat sätta stort stopp för studien och är något som 

är viktigt att alltid ha i baktanke. En insikt som är viktig att belysa är att om forskaren ens för 

en sekund släpper denna tanke, kan det försvåra ordentligt gällande utförandet av studien. 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer är väldigt viktiga att följa för att studien ska 

få genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Gällande brevet till föräldrarna till exempel så var 

utformningen ett svårt beslut gällande vad som var viktigt att ta med utan att brevet blev för 

långt. Avsikten var att utforma ett brev som inte var allt för utdraget för att hålla intresset av 

läsningen på en bra nivå. Samtidigt som det fanns flera viktiga detaljer som föräldrarna behövde 

bli medvetna om gällande studien. Ett exempel på viktig information är samtyckeskravet, att de 

är vårdnadshavarna som bestämmer om deras barn ska delta i det som beskrevs i brevet. Det 

vill säga, intervjun och filmningen. Vidare var det viktigt att informera dem om att de när som 

helst kan ändra sig. Denna del av samtyckeskravet har reflekterats över. Det är väldigt bra för 

deltagarnas integritets skull att denna del är med, men från forskarens synvinkel kan det om 

man har otur ställa till med stora problem. Då studien till exempel bara hade en filmad situation 

(den stora gruppintervjun), hade därmed en vårdnadshavares ändrade åsikt gjort så att större 

delen av materialet gick förlorat. Då principen handlar om att filmat material där deras barn är 

deltagare inte alls får användas då. Men detta är en risk man får ta vid utförandet av en studie. 

Det finns massvis med exempel där individer vid ett första skede har godkänt deltagande av en 
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studie men vid ett senare tillfälle dragit sig ur. Som observatör vid utförandet av en studie måste 

individens önskan respekteras och ny empiri måste arbetas fram om så är fallet att individen 

inte längre vill delta. Etiska överväganden är alltså den viktigaste delen att beakta innan, under 

och efter utförandet av en studie.  

Giltighet och tillförlitlighet 

Eftersom studien var enskilt genomförd kan tillförlitligheten diskuteras gällande de situationer 

som jag själv observerade efter valet av vad som var relevant eller inte. Som Håkansson (2013) 

beskriver så är detta en nackdel med observationer. Det vill säga att resultatet varierar beroende 

på vem som observerar. Metoderna som användes kan anses vara giltiga då de är varierade och 

lätt kan användas till liknande studier på andra förskolor med andra barn. Eftersom studien 

utgick från fenomenologin som handlar om att se fenomenet utifrån individens perspektiv, var 

inte syftet att hitta information som är gällande för alla förskolor. Men denna studie kan anses 

vara giltig just gällande dessa undersökta barn på denna förskola i Norrland. Eftersom Husserl 

ansåg att det inte finns någon absolut objektiv kunskap, utan kunskapen är beroende av 

subjektet man ser utifrån (Bjurwill, 1995). 

Visserligen finns risken att barnen svarade som de trodde förväntades att de skulle svara, men 

det är en risk man får ta gällande kvalitativa undersökningar. Kjӕr Jensen (1995) beskriver 

riskerna gällande just tillförlitligheten gällande kvalitativa metoder.  Han förklarar att 

anledningen till att kvalitativa metoder i regel anses ha en del kvalitetsproblem gällande 

tillförlitligheten, beror på att det är svårt att få in en standardisering i insamlingen. Detta just 

för att forskarnas intervjuer i kvalitativa metoder oftast sker på olika sätt. Kjӕr Jensen fortsätter 

däremot med att förklara att kvalitativa metoder istället har fördel när det kommer till giltighet, 

han menar att eftersom man kan ställa flera olika frågor gällande samma ämne att detta gör 

kvalitativa metoder mer giltiga.  Till exempel har det ställts följdfrågor i intervjuerna gällande 

eventuella otydligheter för att säkerställa min tolkning av svaret. 

Förslag till fortsatta studier 

Att studera barns konflikthantering i förskolan har varit i högsta grad ett intressant arbete. Det 

som har varit det intressantaste men även svåraste har varit att studera detta utifrån barnens 

perspektiv. Intressanta utgångspunkter gällande fortsatta studier hade varit att utgå från 

pedagogernas syn på konflikthantering. Eller att gå djupare på barns konflikthantering i den fria 

leken. Ett annat perspektiv som kan vara värt att studera är att göra en jämförelse av vad 

pedagogerna förväntar sig gällande barns konflikthantering och hur det verkligen ser ut. 

Intressant att studera hade likaså varit att studera konflikthantering utifrån olika pedagogiska 

inriktningar och på detta sätt rikta sig antingen mot pedagogerna eller mot barnen. 

Möjligheterna är oändliga och ämnet är viktigt att studera. Det kan aldrig vara för många studier 

då man aldrig kan få exakt samma resultat i en kvalitativ studie.   
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Bilaga 1- Brev till föräldrarna  

Examensarbete 

Hej, Mitt namn är Linda Larsson och jag går sista terminen på förskollärarutbildningen 

på Luleå tekniska universitetet. Det är nu dags för mitt examensarbete som jag har valt 

ska handla om konflikthantering i förskolan utifrån barnens perspektiv. Jag har fått 

godkännande både från förskolechefen och personalen att få göra min insamling av 

information på avdelning xxx.  Mitt examensarbete kommer vara en officiell handling för 

alla att läsa. Men viktigt att notera är att alla inblandade i mina dokumentationer 

kommer självklart att vara anonyma. 

 Det jag har planerat att göra är dels att jag kommer att gestalta ett dilemma som 

handlar om olika konflikter som jag kommer be barnen om lösningar till. Vidare 

kommer jag även dokumentera barnens konflikthantering i praktiken. Dessa skulle jag 

vilja filma för att lättare kunna analysera efteråt. Det filmade materialet kommer inte 

läggas ut för offentligheten, utan det kommer bara vara ett material för min egen del. Det 

jag däremot kommer att göra är att beskriva de olika lösningarna som barnen har men 

som sagt så kommer ingen som läser veta vem barnet är.  

Men för att jag ska få filma barnen behöver jag ert godkännande och jag skickar därför 

med ett dokument för er att skriva under där ni antingen ger eller inte ger ert 

medgivande för mig att filma ert/era barn. Viktigt att notera är att om ni godkänner 

detta så kan ni när ni vill ångra er och material som involverar era barn kommer inte att 

användas. I arbetet med mitt examensarbete kommer jag självklart följa de fyra 

forskningsetiska principerna. 

Ge gärna ert svar senast den 14/11 eftersom att jag har ont om tid på mig att genomföra 

mitt examensarbete. 

Har ni några frågor eller bara vill veta mer så kan ni kontakta mig på min studentmejl 

på: xxx 

Med vänliga hälsningar Linda Larsson 

  

I dokumentet föräldrarna 

fick fanns här en bild på 

mig. av personliga skäl har 

jag valt att ta bort bilden i 

samband med att jag valde 

att ha brevet som en bilaga 

i rapporten. 



 

 

Dokument om samtycke 

Kryssa i den vänstra rutan om du godkänner att jag filmar era barn, kryssa i den högra 

om du inte godkänner. 

 

  Jag ger mitt samtycke till att 

Linda Larsson ska få använda 

filmat material med mitt/mina 

barn 

Jag ger inte mitt samtycke till att 

Linda Larsson ska få använda 

filmat material med mitt/mina 

barn 

Underskrift från vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna 



 

 

Bilaga 2 - Grundläggande intervjufrågor 

Det här slutade ju inte så bra, varför blev det såhär tror ni?  

 

Okej, men hur skulle Lisa eller Tina kunna göra för att allt ska bli bra? 

 

 (om alternativet hämta fröken kommer upp, eller som egen fråga) Hur tror du fröken skulle 

göra då 

 

Hur hade Tina kunna göra för att inte göra Lisa (ledsen eller arg), hade Lisa kunnat göra på 

något annat sätt så att det inte blev så tokigt? 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Manus 

Dilemma 1 

Lisa (Linda) <<bygger med kuddar>>  

Tina (pedagog) <<kommer och frågar>> ”Får jag vara med och bygga?” 

Lisa: ”Nä” <<fortsätter bygga>> 

Tina: <<knuffar omkull Lisa´s bygge och skrattar>>  

Lisa: ”Sluta” <<Bygger upp igen>> 

Tina: <<knuffar omkull Tinas bygge igen och skrattar>> 

Lisa: ”Sluta!” <<gömmer ansiktet i händerna och börjar gråta>> 

SLUT Linda frågar barnen frågor 

 

Dilemma 2 

Lisa(Linda): ”Ska vi leka hund?” 

Tina (pedagog) : <<Utbrister glatt>>  ”JA!” 

 Lisa :”okej men då är du är hund och jag är matte” 

Tina : <<säger trotsigt>>”Nej! Jag vill inte vara hund, jag vill vara matte.” 

Lisa : <<Säger surt och bestämt>> Men jo du måste! för jag kom faktiskt på leken!” 

SLUT, Linda frågar barnen frågor 

 

Dilemma 3 

Lisa(Linda): <<leker för sig själv med djur>>,  

Tina (pedagog): <<kommer och tar ett av djuren>> 

Lisa: <<säger surt>>”Nä ge tillbaka den, jag lekte faktiskt med den!” 

Tina: <<säger trotsigt>>” Jag får också leka med djuren, du måste faktiskt dela med dig!” 

Lisa: <<Säger surt och trotsigt>> ”Ne de måste jag inte, jag leker faktiskt med alla djuren!” 

SLUT Linda frågar barnen frågor 

  



 

 

Bilaga 4 – Illustration av placeringen på den stora gruppintervjun. 

Denna bild är en illustration gällande placeringen på gruppintervjun. De cirklar med siffror 

representerar barnen medan de cirklar med bokstäver är jag och pedagogerna. Kvadraten i 

mitten av bilden är bordet och den lilla svarta rektangeln i botten av bilden är kameran. Under 

bilden kommer en lista på siffrorna och det figurerade namnet som hör ihop med respektive 

siffra. 

 

1: Kajsa 

2: Kalle 

3: Tim 

4: Alex 

5: Dennis 

6: Frank 

7: Felix 

8: Adam 


