
Konflikthantering - möjligheter och hinder
En studie som skildrar förskollärares uppfattningar om konflikthantering i 

förskolan

Pauline Önell

Förskollärare 

2020

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 
 

 
 
 
     Konflikthantering - möjligheter och hinder            

En studie som skildrar förskollärares uppfattningar om 
konflikthantering i förskolan 

 
 
 
   Conflict management - possibilities and obstacles 

A study describing preschool teachers´ opinion about conflict 
management in preschool 

 
 
                                                         

 
 

 
 
 

Författare: Pauline Önell 
Handledare: Mervi Höglin 
Luleå tekniska universitet. 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
 
 
  



 
 

Abstrakt  
 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv som betonar att barn utvecklas i sociala 
sammanhang. Konflikter uppstår i sociala sammanhang och därmed skapas också möjligheter 
att lära sig hantera konflikter. Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med verksamma 
förskollärare. Intervjumaterialet har spelats in och transkriberats och sedan analyserats utifrån 
forskningsfrågorna för studien. Cohens (1995) konflikthanteringspyramid har använts som 
grund i analysen. Syftet med studien har varit att identifiera vilka erfarenheter förskollärare har 
om konflikthantering, samt analysera förskollärarnas uppfattningar om vilka möjligheter och 
hinder det kan finnas med konflikthantering i en barngrupp. Resultatet visar att förskollärarna 
anser att konflikter kan skapa lärande för barnen med rätt konflikthanteringsverktyg. 
Pedagogers förmåga att stödja barnen till att kunna uttrycka sina känslor, samt lyssna på andra 
i konfliktsituationer har beskrivits viktigt för barns lärande. Resultatet har även visat att det 
finns svårigheter i konflikthanteringsarbetet kopplat till otydliga riktlinjer i verksamheten, 
barns känslor i konfliktsituationer, pedagogers olika förhållningsätt samt konflikter där 
pedagogen inte varit närvarande. En slutsats är att ett medvetet analysarbete kan skapa kunskap 
om hur verksamhetens konflikthanteringsarbete kan förbättras, och därmed öka barns 
möjligheter för lärande i konflikthanteringssituationer. 
 
Nyckelord: förskollärares förhållningsätt, kommunikation, konflikt, konflikthantering 
självkänsla. 
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1 Inledning  
 
Ekeland (2006) tydliggör att konflikter är ett socialt fenomen som är oundvikligt och ständigt 
återkommande i relationer mellan människor. I samarbete med andra människor uppstår 
konflikter. Människor är beroende av varandra och detta beroende är orsaken till att många 
konflikter skapas. Ekeland förklarar att konflikter kan innebära möjligheter till ökad 
samarbetsförmåga samt förmåga att stärka sin förståelse för sig själv och andra människor. 
Konflikter som inte hanteras på ett bra sätt genom exempelvis otillräcklig kommunikation 
riskerar att få negativa utfall. Otillräckligt hanterade konflikter riskerar även att eskalera. 
Ekeland hävdar att grundmönster i hur vi reagerar och agerar vid konflikter skapas redan i tidig 
ålder. De verktyg för konflikthantering som vi bär med oss i vuxenlivet har därför en avgörande 
roll i hur vi hanterar konflikter (ibid.). Barn spenderar en stor del av sin tid i förskolan med 
andra barn och vuxna. Förskolan kan därför vara en viktig arena där barn kan lära sig hantera 
sina konflikter. Hakvoort (2015) anger att förskolan präglas av kulturell mångfald, därför är det 
nödvändigt att kunna samarbeta med människor som är bärare av olika intressen erfarenheter 
och värderingar. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) markerar arbetslagets roll i att 
hjälpa barn hantera sina konflikter. Förskolan skall också syfta till att utveckla barns förmåga 
att visa respekt för olika uppfattningar och tolerera meningsskiljaktigheter. Styrdokumenten 
fastställer inga detaljerade riktlinjer för hur konflikter kan hanteras i förskolan. Hakvoort (2015) 
anser att pedagoger inte har lärt sig hantera mångfalden i konflikthanteringssituationer som 
uppstår mellan barn. Genom fördjupad konfliktkunskap ökar förmågan att handla i de 
konfliktsituationer som uppstår. Framförallt så ökar också förmågan att klara av de 
målsättningar som finns utsatta i förskolans styrdokument. Pedagoger behöver erfarenheter och 
kompetensutveckling för att stärka barnen i deras förmåga att kunna möta motsättningar i 
framtiden (ibid.). 
 
Min förhoppning är att studien kan bidra till ett samtal om konflikthantering, för att möjliggöra 
ett mer öppet och utvecklande klimat i förskolan. Intresset för ämnet konflikthantering har växt 
fram under de praktiska delarna i förskollärarutbildningen, då jag har upplevt situationer där 
jag känt att konflikter mellan barn har varit svåra att hantera. Genom att ta del av pedagogers 
erfarenheter, samt koppla till litteratur, tidigare forskning och teorier, hoppas jag kunna bidra 
med ökad kunskap om de möjligheter och hinder som kan finnas med konflikthantering i 
förskolan.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att identifiera vilka erfarenheter förskollärare har om 
konflikthantering, samt analysera deras uppfattningar om vilka möjligheter och hinder som kan 
finnas med konflikthantering i en barngrupp. För att få svar på syftet har följande 
frågeställningar utformats: 
 

1. Vilka uppfattningar har pedagogerna om begreppet konflikt? 
 

2. Hur beskriver pedagogerna riktlinjer för konflikthanteringsarbete, samt erfarenheter av 
arbete med konflikthantering i barngruppen? 

 
3. Vilka möjligheter kan finnas med konflikthantering i barngruppen, enligt pedagogerna? 

 
4. Vilka svårigheter kan finnas i konflikthanteringsarbete i barngruppen, enligt 

pedagogerna? 
 

1.2 Avgränsning 

Studien avgränsas till att enbart fokusera på förskollärares uppfattningar om konflikthantering 
med barn, och inte barnens egna upplevelser. Analysen av pedagogernas uppfattning av 
konflikthanteringens möjligheter och hinder är avgränsade till de konflikter som uppstår mellan 
barn. Jag har i mitt arbete valt att intervjua endast förskollärare, trots att det i förskolan oftast 
arbetar barnskötare och andra anställda.  
 

1.3 Begreppsdefinition 

Begrepp som förskollärare och pedagoger, har i denna studie samma betydelse och syftar på 
den personal som arbetar med barnen i förskolan och som har erhållit förskollärarlegitimation 
vid universitetsstudier. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Konflikthantering i förskolans styrdokument och skollag 

I skollagen (SFS 2010:800) står det att förskolan skall erbjuda en trygg miljö, där barns 
utveckling och lärande kan stimuleras. Förskolan skall medverka till att underlätta för barnens 
sociala gemenskap, stödja barns kamratskap och förbereda dem inför sin fortsatta skolgång. 
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) markerar arbetslagets uppgift i att stärka barnen i 
deras samspel, hjälpa dem hantera konflikter, reda ut missförstånd och stödja barnen i att visa 
respekt för varandra. Skolverket framhåller även att barn lär sig etiska värden och normer 
genom faktiska livserfarenheter. 
  
Vuxna har en viktig roll som förebilder och deras förhållningsätt spelar roll i den förståelse och 
respekt för rättigheter och skyldigheter som barn tillägnar sig. Det är arbetslagets uppgift att 
skapa ett solidariskt och demokratisk atmosfär i förskolan, där barn känner samhörighet och får 
möjlighet att utveckla ansvarskänsla (Skolverket, 2016). 
 

2.2 Brister i förskolans värdegrundsarbete 

Skolverket (2013) framhåller att undersökningar visar brister i många förskolors och skolors 
värdegrundsarbete, samt att arbetet med värdegrund sker vid enstaka tillfällen och inte som en 
integrerad del av undervisningen. Trots förskolans riktlinjer kring värdegrundsarbete är det 
enbart enstaka eldsjälar som tar sig an uppdraget med det. Värdegrundsarbetet handlar inte om 
att motverka motsättningar utan att bemöta de motsättningar som finns, lära av och utvecklas 
av dem (ibid.). 
 

2.3 Konflikt och konflikthantering 

Enligt Svenska Akademiens ordlista (Konflikt, 2015) betyder ordet konflikt: motsättning, tvist 
eller strid. Nationalencyklopedin (Konflikt, u.å.) beskriver en version av begreppet som en sorts 
oenighet som kräver en lösning. Hakvoort (2015) förklarar att en definition som är användbar 
i undervisningssammanhang är den att konflikter oftast uppstår mellan två eller fler parter, där 
det finns en strävan efter något som den ena eller den andra av parterna ställer sig emot. 
Parternas olika tankar och viljor beskrivs då som oförenliga. Hakvoort påtalar dock att 
associationerna och förklaringarna till begreppet inte är entydigt utan väldigt skiftande. I 
anslutning till detta framhäver Hakvoort att begreppet konflikthantering ofta används i väldigt 
olika sammanhang. Konflikthanteringsfrågor ingår enligt Hakvoort i förskolan och skolan 
under olika kategorier som värdegrundsfrågor, livskunskaper och ibland även i förebyggande 
insatser för att motverka mobbning. Den varierande användningen kan bero på att förskolans 
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och skolans styrdokument inte har tydliga riktlinjer för arbetet med konflikter och 
konflikthantering (ibid.).  
 
Ekeland (2006) hävdar att ordet konflikt ofta associeras med något negativt och att de negativa 
föreställningarna om konflikter i kombination med vilket språk som används i konflikter, kan 
utgöra problemet i själva konflikterna. I likhet med detta poängterar Hakvoort (2015) att det 
sätt vi väljer att definiera begreppet konflikt påverkar det sätt vi väljer att agera när vi hanterar 
konflikter. Hakvoort förklarar vidare att ifall utgångspunkten ligger i att konflikter är något som 
är osunt och dåligt, hanteras de också annorlunda till skillnad från ifall konflikter ses som 
konstruktiva och att de kan bidra med givande kunskaper.  
 
Ekeland (2006) förklarar att det inte är ovanligt att människor som befinner sig i konflikt känner 
förtvivlan och hjälplöshet. Människor i konflikt har ofta en förhoppning att de ska finna en 
lösning på konflikten. Det finns dock ingen generell lösning för konflikter eftersom både 
situationerna och människorna som ingår i konflikter är olika. Den viktigaste grundpelaren i 
konflikthantering, måste enligt Ekeland därför utgå från en förståelse om förhållanden till och 
mellan människor, samt förståelse för vad konflikterna handlar om. För att vi skall kunna förstå 
konflikter eller hur människor beter sig måste vi förstå personen eller personernas tankar och 
känslor generellt och där har dialogen en avgörande roll (ibid.). 
 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

 
2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

 
Studien utgår från en sociokulturell teori eftersom teorin betonar att lärande sker genom 
kommunikativa möten. Kunskapen är situationsbunden i relationella möten och också 
förståelse för andra. Säljö (2010) förklarar att lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv är 
socialt konstruerat. I interaktion och kommunikation mellan människor formas lärandet på en 
kollektiv nivå och för den enskilde individen. Språket är det viktigaste verktyget för lärandet.  
Det är genom kommunikation som kunskap formas och förs vidare. Barn tänker och använder 
sig av språkliga uttryck och erfarenheter som de tagit till sig och tolkat i möten med 
omgivningen (ibid.). Vygotskij är grundare till den sociokulturella teorin och begreppet den 
proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010; Jakobsson, 2012). Begreppet proximal 
utvecklingszon kan enligt Jakobsson (2012) härledas till en beskrivning där barn och vuxna 
samspelar med varandra i särskilda processer. Begreppet fokuserar framförallt på situationer 
där vuxna eller andra människor med mer livserfarenhet kan bistå med potentiell utveckling 
hos barnet, ett lärande genom interaktion (ibid.).  
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2.5 Cohens pyramid, en analysram för konflikthantering i förskolan  

Hakvoort (2015) anser att det behöver tydliggöras hur konflikter går att hantera och förebygga 
i den egna verksamheten. För att kunna tydliggöra verksamhetens konflikthanteringsarbete 
behövs det en god ram att luta sig mot. Hakvoort beskriver att Cohens pyramid kan bidra till 
att få en helhetsbild och analys över verksamhetens konflikthanteringsarbete utifrån fyra olika 
nivåer. I den här studien har Cohens konflikthanteringspyramid använts som stöd i att analysera 
pedagogernas erfarenheter av konflikthantering, genom att jämföra deras beskrivningar med de 
olika nivåerna i pyramiden. Hakvoort (2015) beskriver Cohens konflikthanteringspyramid som 
en god ram för att arbeta med konflikthantering.  
 

 
Figur 1. Cohens konflikthanteringspyramid (Cohen, 1995, s. 35) 
 

 
 
Figur 2. Cohens konflikthanteringspyramid (Hakvoort, 2015, s. 39) 

Stoppa

Hjälpa

Hantera

Förebygga
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Konflikthanteringspyramiden av Cohen (1995) består av fyra nivåer. Basen på 
konfliktpyramiden beskrivs av Hakvoort (2015) som förebyggande konflikthantering. På denna 
nivå beskrivs det olika insatser som syftar till att skapa en stöttande miljö där barn får möjlighet 
att utveckla sin sociala kompetens och främja relationer. Den sociala förmågan handlar bland 
annat om sättet att umgås med andra, hur vi knyter an kontakter, bygger vänskap och hur vi 
samarbetar. God social kompetens kan höja barnens välmående i skolan och vara en fördel i 
deras framtida yrkesliv förklarar Hakvoort. Den första nivån skall möjliggöra för barn att få 
verktygen att hantera konflikter med varandra. I den förebyggande konflikthanteringen arbetas 
det till exempel med olika former av värdegrundsarbete, arbete med självkänsla och 
gruppdynamik, övningar i kommunikation och att kunna lyssna på andra. 
Den förebebyggande nivån innehåller aspekter relaterade till normer, etik och moral. Konflikter 
är dock oundvikliga, förklarar Hakvoort. De är ett naturligt inslag i skolan och förskolans 
vardag. Konflikter kommer alltid att uppstå även där det arbetas mycket med förebyggande 
arbete. Det ska dock förtydligas att konflikter behövs och de kan bidra till lärande och 
utveckling. Det förebyggande arbetet är viktigt för att konflikterna ska kunna hantereras på ett 
bra sätt (ibid.). 
 
Den andra nivån i Cohens pyramid har tillskrivits begreppet hantering. Denna nivå företräder 
konflikter som hanteras eller löses genom förhandling (Hakvoort, 2015). För att barn ska klara 
av att hantera och lösa sina konflikter behöver de träna sig på att kunna föra dialog och lyssna 
på varandra. Genom att lära sig lyssna och ta in andras perspektiv kan också varierande 
lösningar synliggöras.  
 
Den tredje nivån i konflikhanteringspyramiden, beskrivs av Hakvoort (2015) som hjälpnivån. 
Barns intensiva känslor och oenighet kan förhindra en konstruktiv lösning av konflikten. 
Känslorna eller de skilda synsätten kan göra att parterna kan behöva hjälp från en tredje part, 
ej inblandade i konflikten. Den tredje parten får ett mera neutralt perspektiv på konflikten, och 
kan hjälpa barnen att skapa en fungerande dialog, samt medla mellan parternas olika känslor 
(ibid.). 
 
I ett idealiskt konflikthanteringsarbete förekommer det mindre insatser i den fjärde nivån som 
kallas för stoppnivån, enligt Hakvoort (2015). Stoppnivåns konfliktinsatser beror på 
konfliktsituationer som bedöms så pass allvarliga att de måste stoppas. Detta beskrivs som att 
de stridande parterna skiljs åt eller att det tas till medel för att kunna återställa ordning och följa 
regler som formats i verksamheten. Stoppnivåns huvudmål är inte att stoppa konflikten, utan 
stoppa ett beteende som till exempel är våldsamt eller väldigt aggressivt. Hakvoort tydliggör 
att hotfulla och aggressiva situationer kan minska möjligheterna för att skapa konstruktiva 
dialoger och lärmöjligheter i konflikter. Det är även viktigt att pedagoger har kunskaper om hur 
de ska agera i sådana situationer och att det sker en reflektion över när konflikter kan betraktas 
som så pass allvarliga att de behöver stoppas. I ett senare skede är det viktigt att det sker 
reflektion över vad verksamheten saknar i sitt konflikthanteringsarbete samt vilka åtgärder som 
behöver tas till i relation till pyramidens tre första nivåer. Hakvoort poängterar att det är viktigt 
att klargöra att nivåerna i pyramiden är väldigt beroende av varandra men förståelsen för 
skillnader mellan dem är nödvändigt för att förstå vilka åtgärder och vilket fokus det bör finnas 
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kring varje nivå. I den bästa av världar sker dock det flesta åtgärderna i basen på pyramiden 
den förebyggande nivån och eskalerade konflikter som behöver stoppas är få (ibid.). 
 

2.6  Kommunikationens roll i ett konflikthanteringsarbete  

Friberg (2015) betonar att konflikter inte är något som uppstår av sig själv utan uppkommer i 
möten mellan människor, där det brister i kommunikationen, eller att den är otillräcklig. 
Lennéer-Axelson och Thylefors (1996) skriver att konflikter och kommunikation är starkt 
sammankopplade. Kommunikationens karaktär och dess innehåll påverkar riktningen för 
människors motsättningar. Kommunikationen kan förhindra att konflikter uppstår, uppdaga att 
det finns en konflikt och reparera rådande konflikter. Bristande kommunikation kan dock vara 
orsak till att konflikter uppstår och även förvärra konflikter. Lennéer-Axelson och Thylefors 
poängterar ändå att kommunikation är det viktigaste verktyget för att hantera och lösa de 
konflikter som uppstår. 
 
Friberg (2015) benämner några fler centrala färdigheter vuxna och barn behöver behärska för 
att kunna hantera de oundvikliga konflikter som de möts av i förskolan och skolan men även i 
privata situationer. Dessa är frånsett kommunikationskompetens, förmåga till självinsikt, 
empatisk förmåga, samt förståelse för sitt egna tänkande, och att tänkandet kan skilja sig från 
hur andra uppfattar och förstår. Oliktänkande påverkas enligt Friberg av olika faktorer som till 
exempel ålder, kön, olika uppväxtförhållanden och kulturella arvsaspekter. Förståelse för alla 
dessa punkter är viktiga för att skapa en god kommunikation mellan parter förklarar Friberg. 
En kommunikation som fungerar bra, underlättar möjligheterna att kunna hantera konflikter 
som uppstår (ibid.). 
 

2.7 Konflikt som möjlighet till lärande 

Johansson och Emilson (2016) uppger att barns konflikter i förskolan ofta ses som provokativa 
och något som ska lösas. Konflikter ses som hotfulla och särskilt när konflikter är utanför 
pedagogers kontroll. Göthlin och Widstrand (2015) hävdar i likhet med detta att konflikter ofta 
ses som något som bör undvikas och detta kan leda till att både att inre och yttre konflikter 
förvärras. Konflikter är nödvändiga för barn att organisera sin sociala värld och för att utveckla 
demokratiska erfarenheter anser Johansson och Emilson (2016). Qvarsell (2011, refererad i 
Johansson och Emilson, 2016) framhåller att det är viktig att istället för att betrakta barns 
konflikter som problem, betrakta konflikterna som möjliga lärtillfällen. Konflikter skapar en 
arena för barn att klargöra sina tankar och avsikter, samt stå upp för sina åsikter. Detta är viktigt 
för att barnen ska kunna växa upp till ansvarstagande samhällsmedborgare som vågar kritisera 
och motverka orättvisa och stå upp för den maktutövning som barnen kanske stöter på i 
framtiden (ibid.). Johanssons och Emilsons forskning har visat att möjligheterna för 
demokratisk lärande påverkas av hur stort utrymme det ges för mångfald i konfliktsituationer, 
där deltagarna i konflikter får möjlighet att både uttrycka sig och lyssna på varandra. Ett 
förhållningsätt hos de vuxna där jämlikhet och respekt för olikas åsikter togs i beaktning 
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påverkade positivt på de möjligheter barnen hade för att argumentera för sina tankar, åsikter 
och att bli hörda i Johanssons och Emilsons studie.  
 

2.8 Vuxnas ansvar att skapa en demokratisk arena vid konfliktsituationer 

Johansson och Emilson (2016) betonar att konflikter inte alltid skapar möjligheter för positiva 
effekter. För att konflikter ska kunna få en positiv utgång behöver konflikter hanteras med 
respekt för den/de andra och att det finns en tolerans mot motsättande åsikter. Det är en tunn 
linje mellan att ta ställning till och stödja barns tankar, viljor och åsikter eller att förtycka och 
hindra dem. De vuxna har ett svårt uppdrag att kunna ta vara på barns åsikter och motsättningar 
på ett respektfullt sätt utan att utöva vuxenmakt (ibid.). Utmaningen för en god 
konflikthantering är att reflektera över lärandepotentialerna i konfliktsamtal, snarare än att alltid 
sträva efter att lösa konflikter och komma till en gemensam samsyn, som det första och enda 
alternativet (ibid.). Att lära sig utifrån demokratiska förutsättningar, där konflikter erkänns, är 
viktiga för att kommunicera en åsikt och att kunna lära sig lyssna på andras åsikter. Konflikter 
möjliggör för barnen att öva olika sätt att kommunicera motstånd, att uttrycka sig, delge åsikter 
utan att förlora ansikte eller kontroll. Meningsskiljaktigheter kommer alltid att finnas och 
behöver respekteras förklarar Johansson och Emilson. 
 

2.9 Kritiska aspekter för konstruktiv konflikthantering  

 
2.9.1 Identitet och självinsikt 

 
Friberg (2015) framhåller att det är i relationella möten med andra människor och i vår 
interaktion med dem som det går att förstå hur vi uppfattas av andra, som i sin tur påverkar att 
bygga upp en bild av oss själva, och vår identitet. Det är i interaktioner med andra som det går 
att få en spegling av oss själva. Konflikthantering kräver självkännedom för att skapa förståelse 
för egna reaktioner och för att komma till insikt i och välja hur det är bra att agera i en situation. 
Självinsikten gör det också lättare att förstå andra (ibid.). 
 

2.9.2 Förståelse för den andres perspektiv 
 
Alvestad (2015) hävdar att förmåga att ta andras perspektiv är en förutsättning för fungerande 
sociala interaktioner. Utan förmåga att förstå andras perspektiv, riskerar relationer och 
interaktioner att innehålla aspekter av makt, dominans och manipulation. Om förskollärare 
lägger fokus på barnens olika perspektivtagande, får de möjlighet att skapa sig en förståelse för 
de relationer som barnen ingår i och för barns interaktioner mellan varandra. Alvestad (2015) 
poängterar att barn skapar förståelse, både för den andre och för sig själv i interaktioner mellan 
varandra. I interaktionerna kan barn skapa insikt om att andra kan uppfatta en och samma 
situation på ett helt annat sätt, och även skapa en förståelse för att skilda åsikter kan leda till en 
konflikt. Förskolläraren spelar en viktig roll i att skapa möjligheter för barns perspektivtagande 
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genom att lyfta barnens olika tankar. För att kunna göra det bör pedagogen möta barnen utifrån 
synen att de tänker och att de har ett mål i sina förhandlingar mellan varandra. Därmed bör 
pedagogen också ha förståelse för att barns förmåga att hantera konflikter inte sker mekaniskt 
efter ålder och mognad. Barnen har förmåga att observera och tolka sina relationella möten i 
förskolan, och dessa möten är viktiga för deras sociala utveckling och enskilda 
identitetsutveckling (ibid.).  
 

2.9.3  Känslor 
 
Gottberg (2007) hävdar att den nödvändigaste faktorn för att kunna fungera tillsammans med 
andra människor och att kunna handskas med problem, är att kunna hantera känslor och 
impulsivitet. För att hantera sina känslor är det viktigt att barn blir medvetna om sina känslor i 
konflikter och kan uttrycka dem (Göthlin & Widstrand, 2015). Kostiainen (2015) förklarar att 
när barn befinner sig i en konfliktsituation, kan känsloreaktionerna dock vara så intensiva att 
det kan vara svårt att ge uttryck för dem. Brodin och Hylander (2002) beskriver att ett vanligt 
förhållningsätt hos vuxna, när det kommer till att hantera barns ilska är att försöka kringgå den 
med mildhet, där känslan inte erkänns, vilket i sin tur kan skapa otydlighet och förvirring hos 
barnet. Känsla av ilska blir svår att känna igen, visa och kunna prata om. Brodin och Hylander 
poängterar dock att ilska, inte är något som försvinner bara genom ett barn får leva ut sin ilska. 
Ilska måste hanteras, och även andra känslor i konflikter. Barn måste lära sig känna igen 
känslor, varför de blir arga och hur de kan göra när de blir arga. Brodin och Hylander förklarar 
också att när barns ilska bekräftas av en vuxen som inte är arg tillbaka så svalnar den ofta, och 
då blir det lättare för barnen att reflektera över situationen. Brodin och Hylander skriver att i 
situationer där barn hamnar i låst läge i konflikter, behöver den vuxne bekräfta alla parternas 
känslor, så barn får förståelse för sina reaktioner. När känslorna senare svalnat så är det lättare 
att reflektera över vad som hänt, varför de blivit arga, och hur de ska gå tillväga, förklarar 
Brodin och Hylander. När barn på det här sättet får utrymme att tänka efter, överväga olika 
handlingsalternativ och bestämma hur de ska gå vidare, får barnen lättare att få kontroll över 
situationen. Känslan av ilska och frustration kan bytas ut till att känna kontroll, stolthet och 
glädje, av att ha rett ut konflikten. Det skapas möjligheter för barnen att lära sig hur de kan göra 
när de kommer i liknande situationer (ibid.). 
 

2.10 Pedagogens roll i konfliktsituationer 

Chen (2003) har i sin forskning om konflikthantering, sett att pedagoger använder sig av två 
huvudtyper av konfliktingripande metoder när det kommer till konflikter mellan barn. Den 
första metoden innefattar strategier för att avbryta konflikter, som kan visa sig i att pedagoger 
talar om för barnen vad de ska göra eller att de fysiskt separerar barnen eller tar bort källan till 
konflikten. Pedagoger agerar som bestämmande problemlösare utan att involvera barnen i 
utveckling av att lösa eller hantera konflikter. Det andra sättet är att pedagoger använder sig av 
olika former av medlande strategier mellan barnen för att hjälpa barnen att hantera/lösa 
konflikter själva (ibid.). Stern (1991, refererad i Alvestad, 2015) anger att meningsfulla samspel 
mellan för barn viktiga personer, exempelvis föräldrar eller vuxna som arbetar inom förskolan 
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är viktiga för att lära sig intersubjektiv relatering. Alvestad förklarar begreppet intersubjektiv 
relatering som när barn i samvaro av andra lär sig dela med andra barn och att i gruppen komma 
fram till enighet och samförstånd. Barnen kan i meningsfulla sammanhang skapa sig passande 
normer och former för att samspela med andra. Alvestad (2015) har tolkat detta som att det 
finns ett samband mellan begreppet intersubjektivitet och den relationella kompetensen. 
 
Alvestad (2015) förklarar att pedagogerna har en viktig roll i att stödja barnen i förhandlingar 
och hjälpa dem hantera sina konflikter. Barnen behöver stöd i att kunna relatera till sina egna 
och andras olika förståelse, känslor och behov i oenigheter. Att lyfta olika parters behov och 
känslor ger barn möjlighet att se att barn har olika erfarenheter, uttrycker sig på olika sätt och 
kanske också har olika förväntningar i samspelet, än vad ett annat barn har. Förskollärare 
behöver ge nödvändigt stöd för att barn ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse 
av konflikten, samt förstå andras intentioner och känslor. Alvestad tydliggör att den 
gemensamma förståelsen, kan bidra till att öka barns förmåga att förhandla med varandra samt 
deras kompetens att samspela i sociala relationer. Alvestad poängterar att det är viktigt att som 
pedagog förstå hur barns olika uppfattningar om vad rättvisa är, kan skilja sig från det som 
pedagoger uppfattar som rättvist. En viktig roll som pedagog är att försöka få barnen att lyssna 
på varandra när barnens egna kommunikation inte fungerar, och försöka få barnen att tänka 
kreativt och komma fram till lösningar tillsammans. Detta handlar inte om att den ena parten 
bestämmer över den andre, utan att båda parterna kommer fram till något som känns bra för 
alla inblandade (ibid.). 
 
Pedagoger bör i barns konflikter, enligt Alvestad (2015), inte dra slutsatsen att barnen inte har 
en önskan eller förmåga om att vara tillsammans, utan se konflikterna som ett utlopp för att det 
inte alltid är enkelt att vara enig i lek och samvaro med andra. Alvestad beskriver två motiv 
som pedagoger bör grunda sina val att gå in i barns konflikter på. Den ena är för att medverka 
till att barnens relation ska kunna fortsätta och den andra för att barnen ska kunna fortsätta sin 
lek. Alvestad påpekar också att ett konstruktivt tillvägagångssätt i konflikter kan vara att 
pedagoger lär sig att närma sig barnen genom observation av vilka förhandlingsmönster barnen 
använder sig av i konflikter. Pedagoger har en stor utmaning i att förstå vad i barnens konflikter 
kan hindra fortsatt lek och relation och samtidigt stödja barnen till att bli medvetna om sina och 
andras åsikter och mål.  
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3 Metod 
 

3.1 Forskningsansats  

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att det 
som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ forskning är att kvantitativ forskning består av 
statistiska mätbara data medan den kvalitativa forskningen bland annat beskriver händelser och 
uttalanden. Kvalitativ forskning används för att studera områden som rör samhället och dess 
relationella värld, hur till exempel olika fenomen formar människor mellan varandra samt 
positionerar människors i olika roller. Den kvalitativa forskningen gör det möjligt att ta reda på 
sådant som är svårt att se, exempelvis tankar, känslor och upplevelser (Ahrne & Svensson, 
2015). Eftersom studien bygger på att identifiera vilka erfarenheter förskollärare har om 
konflikthantering samt analysera deras uppfattningar om vilka möjligheter och hinder det kan 
finnas med konflikthantering i en barngrupp valdes en kvalitativ forskningsansats.  
 

3.2 Genomförande 

Kontakt med respondenterna togs på en förskola där jag samtidigt gjorde min 
verksamhetsförlagda utbildning. Pedagogerna fick muntlig information om studiens syfte och 
vad deras deltagande skulle innebära, samt deras rättigheter i deltagandet. De fick även 
information om att arbetet senare skulle publiceras. Samtliga fyra intervjuer genomfördes under 
en veckas tid. Intervjuerna genomfördes på en lugn och enskild plats på förskolan där endast 
jag och den förskollärare som intervjuades vid tillfället var närvarande. Varje intervju tog 
mellan 30- 45 minuter. Intervjuerna spelades in och antecknas ned efter varje intervjutillfälle, 
för att lättare minnas vad som sagts. Intervjufrågorna enligt intervjuguide i (bilaga 1) ställdes 
inte i ordningsföljd, utan följde samtalet med pedagogerna. Följdfrågor ställdes också utifrån 
pedagogernas svar för att utveckla samtalet och för att skapa ökad förståelse för deras utsagor. 
 

3.3 Kvalitativa intervjuer 

Undersökningen gjordes genom intervjuer i syfte att identifiera vilka erfarenheter förskollärare 
har om konflikthantering samt analysera deras uppfattningar om vilka möjligheter och hinder 
det kan finnas med konflikthantering i en barngrupp. 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver hur samtalsintervjuer möjliggör för att få information om 
den intervjuades värld. Intervjuaren kan ta del av drömmar, känslor och upplevelser och därmed 
skapa fördjupad kunskap om exempelvis den intervjuades arbetssituation och sociala liv. Ahrne 
och Svensson (2015) beskriver att metoden att intervjua ett antal personer som är delaktiga i en 
social miljö exempelvis en organisation eller ett socialt nätverk, kan medverka till insikter om 
vilka förhållanden som råder i denna miljö.  
Intervjuerna i min studie bestod av semi-strukturerade intervjuer, som utgick från 
förformulerade frågor, se (bilaga 1). Frågorna ställdes i obestämd ordning och med följdfrågor 



 

 12 

för att utveckla samtalen utifrån pedagogernas olika svar. Detta för att intervjusituationerna 
skulle bli mer avslappnade och för att få en fördjupad förståelse om pedagogernas 
uppfattningar. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) Förtydligar att 
semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att få längre, utvecklade och friare svar, genom att 
ordningen på frågorna kan anpassas efter den särskilda intervjusituationen. Enligt Backman et 
al. gör intervjuer det möjlighet att gå djupare än vad det är möjligt med exempelvis enkäter.  
 

3.4 Urval/Informanter. 

Intervjuer gjordes med fyra verksamma förskollärare. Valet att endast intervjua fyra pedagoger 
gjordes då jag upplevt att svaren som pedagogerna givit efter fyra intervjuer, blivit liknande 
och återkommande. Ahrne och Svensson (2015) skriver om hur ett representativt antal 
informanter i kvalitativa intervjuer är beroende av när studenten/forskaren uppnår mättnad, när 
svarsmönster återkommer. I resultatredovisningen har förskollärarna fått fingerade namn för att 
garantera konfidentialitet. Åldern på de som intervjuades var blandade. Två av informanterna 
hade varit verksamma i 18 respektive 28 år i yrket. En av de övriga två informanterna hade varit 
verksam i 8 år och den andra var relativt nyutbildad förskollärare och hade endast varit verksam 
tre år. Valet att intervjua pedagoger med olika lång erfarenhet av arbete i förskolan gjordes med 
tanke om att kunna få varierade beskrivningar av förskollärares uppfattningar om 
konflikthanteringsarbete.  
 

3.5 Etiska överväganden.  

Studien utfördes förenligt med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer anseende 
humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. De forskningsetiska principerna innehåller fyra 
krav för att bedriva forskningen, vilka består av ett informationskrav, ett samtyckeskrav, ett 
konfidentialitetskrav och ett nyttjandekrav. Inom dessa fyra krav finns det också regler som den 
som utför studien bör förhålla sig till beroende på studiens innehåll. För denna studie har det 
inneburit att alla som deltog i undersökningen, enligt informationskravet, informerades om 
deras egen roll i undersökningen och att det var frivilligt att delta. De kunde när som helst välja 
att avbryta sitt deltagande utan att behöva ge förklaring om varför de valt att avbryta. 
Samtyckeskravet innebar också att de fyra pedagoger som intervjuades i studien gav sitt 
samtycke till att bli intervjuade. De intervjuade förskollärarna deltog på egna villkor. De fick 
själva välja hur länge, på vilket sätt och på vilka villkor de ville delta. Förskollärarna 
informerades också om detta innan intervjuerna påbörjades. Pedagogerna informerades även 
om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan negativa följder och heller utan 
påtryckningar om medverkan. I studien togs även hänsyn till konfidentialitetskravet. 
Konfidentialitet innebär enligt Ahrne och Svensson (2015) att de personer som deltar i 
intervjuerna förblir anonyma. Anteckningar gjordes utan att skriva ner namn på informanterna, 
samt att förskollärarna i studien fick fingerade namn så att de inte skulle kunna identifieras av 
någon. Vetenskapsrådet (2002) klargör att uppgifter som söks i forskningssyfte måste redogöras 
på ett sådant sätt att individuella personer inte kan kännas igen. Detta innebar att namnet på de 
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pedagogerna som deltagit i studien fingerades och benämndes som Hanna, Mona, Lisa och 
Astrid. Förskolans namn nämndes heller inte. Namnen på de barn som pedagogerna nämnt i 
intervjuerna fingerades också. Det är inte barnens riktiga namn som finns med i studiens 
resultatdel. Det fjärde och sista forskningsetiska kravet är nyttjandekravet som innebär att 
intervjumaterialet endast får användas till det forskningsändamål som det är avsatt för 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det inspelade datamaterialet från intervjuerna samt det transkriberade 
skriftliga materialet som antecknats ner på datorn raderades också innan arbetet publicerades. 
Valet att spela in samtalen gjordes med de medverkandes tillåtelse. 
 

3.6  Analys och bearbetning 

De inspelade intervjuerna transkriberades. De spelades upp flera gånger för att kontrollera att 
allt skrivits ner korrekt inför tolkningen. Kvale, (1997, refererad i Öberg 2015) förklarar att 
metoden att spela upp och lyssna igenom inspelat material flera gånger är ett sätt att kontrollera 
tillförlitlighet i transkriberingarna. Intervjuerna hade antecknats ner direkt efter varje intervju i 
sin helhet för att sedan lättare kunna analysera materialet och se mönster. Ahrne och Svensson 
(2015) förklarar att transkribering bör göras i nära anslutning till intervjutillfället för att 
intrycken från intervjun då är färska. Citat placerades sedan in för att belysa förskollärarnas 
svar. Svaren presenterades i olika temaområden under forskningsfrågorna för studien. Följande 
temaområden utformades: Pedagogers uppfattningar om begreppet konflikt, pedagogers 
beskrivningar av riktlinjer i konflikthanteringsarbete, möjligheter med 
konflikthanteringsarbete, samt svårigheter med konflikthanteringsarbete. Cohens pyramid har 
beskrivits som ett idealiskt system för att få helhetsbild på arbetet med konflikthantering i 
förskolan (Cohen, 1995; Hakvoort, 2015). I studien har konflikthanteringspyramiden använts 
som analysstöd för att identifiera förskollärarnas erfarenheter av konflikthantering. 
Förskollärarnas beskrivningar av deras erfarenheter av konflikthanteringsarbete har analyserats 
utifrån de olika nivåerna i Cohens konflikthanteringspyramid. Se (figur 1 och 2). 
  



 

 14 

4 Resultat 
 
Resultatet redovisas utifrån forskningsfrågorna och temaområden som uppkommit i 
intervjuerna med pedagogerna. Resultatet inleds med en beskrivning av de uppfattningar som 
förskollärarnas har av begreppet konflikt. Pedagogernas erfarenheter av konflikthantering 
redovisas med stöd av Cohens konflikthanteringspyramid (Cohen, 1995). Pedagogernas 
beskrivningar av deras olika erfarenheter av konflikthanteringsarbete har jämförts med de fyra 
nivåerna i pyramiden.  
 

4.1 Pedagogers uppfattningar om begreppet konflikt 

Förskollärarna hade liknande uppfattningar om begreppet konflikt. Pedagogerna gav 
beskrivningar relaterade till att konflikter är när det finns en motsättning eller ett dilemma av 
något slag. Förskolläraren som i studien kallas för ”Lisa” relaterade inte konflikter till något 
som är enbart negativt utan förklarade att konflikter kan bidra till barns lärande om sig själv 
och hur de agerar i olika situationer. Hon förklarade också att konflikter kan medverka till att 
det kan ske ett lärande om hur andra kan ha uppfattat saker olika än en själv, förutsatt att 
konflikten hanteras på ett bra sätt. 

 
”Jag tänker på hur många gånger det kanske kan ses som något negativ, att man 
hamna i konflikt och att det blir så här jättestort, men va tråkigt det skulle vara 
om det inte fanns några konflikter man skulle ju som inte utvecklas och man skulle 
inte lära sig saker heller om man inte hamna i konflikt, om sig själv och om andra. 
Sen beror det ju på hur man gör då man hantera konflikten om den blir bra eller 
dålig, men jag tror att absolut att konflikter behövs. Men ja, konflikter är väl när 
man hamnar i motsättning, ens åsikter uppfattningar hamnar i motsättning 
gentemot någon eller några andra. Men det är ju ett lärande i det tycker jag ju 
även om det kanske kan kännas lite obehagligt och jobbigt, men om man får gå 
vidare med det och lösa det så kan det ju bli något jättebra” (Lisa). 

 
Förskolläraren ”Hanna” förklarade att konflikter är något som sker dagligen i förskolan och 
som inte kommer att försvinna. Hon relaterar konflikter till att ha hamnat i ett låst läge i 
oenigheter och att man inte kommer vidare. Även hon ansåg att det finns lärande i konflikter 
genom att barnen får tänka efter hur de ska göra i sådana situationer. Hon ansåg att pedagoger 
kan hjälpa barnen att tänka efter i konfliktsituationer. Barnen får då lära sig om vem de är och 
vad de vill.  

 
”En konflikt är att man tycker olika och att man inte kommer längre i det, att man 
fastnar i det och att man kommer i ett låst läge då tycker jag att det är en konflikt, 
att man inte kommer vidare i ett dilemma som man har ”/…/ vi vill inte att 
konflikterna ska försvinna för de kommer aldrig försvinna med barn i den här 
åldern /.../ Det finns jättemycket lärande i konflikter och i att veta hur jag gör, att 
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man försök lära barnen vad vill jag? vem är jag? Och det har ju jättemycket att 
göra med ett jagperspektiv utan att för den skull bli för ego. Man måste ju veta 
vem man är själv som barn och det kan nog barn lära sig det tror jag” (Hanna). 

 

4.2 Pedagogernas beskrivningar av riktlinjer i konflikthanteringsarbete 

 
4.2.1 Avsaknad av tydliga riktlinjer och ramar för konflikthanteringsarbete 
 
Pedagogerna gav uttryck för att det saknades tydliga riktlinjer för deras arbete med 
konflikthanteringen i verksamheten. De kände inte till att de hade några huvudsakliga ramar 
och riktlinjer för just arbetet med konflikter. En av pedagogerna ”Lisa”, beskrev att de brukar 
arbeta med värdegrundsfrågor som en del i ett förebyggande arbete enbart vid inskolningar. 
 

”Nä vi har nog inte något sånt det tycker jag inte att vi har något särskilt så där 
just inte i det här vardagskonflikterna så, utan det enda jag kan tänka är väl det 
här med likabehandlingsplan. Det har ju mycket med inskolning när man försök 
jobba just med värdegrundsfrågor och allas lika värde och att vara en bra 
kompis. Att man har lekar och att alla får bli bekräftade och får vara med” (Lisa). 

 
Förskolläraren ”Mona”, beskrev också en avsaknad av riktlinjer men att de har en policy av att 
diskutera frågor i arbetslaget ifall det dykt upp händelser som de känner att de behöver ta upp 
med övriga kollegor.  

 
”Tror inte vi har något skrivet så att vi har några riktlinjer inget  
just så, men det kanske är om det händer något då brukar vi göra så att vi lyfter 
det mellan varandra i arbetslaget men inte något som är uttalat så” (Mona). 

 

4.3 Möjligheter med konflikthanteringsarbete  

 
4.3.1 Förebyggande konflikthantering- identitet och självkänsla  

 
Trots att tydliga riktlinjer saknades enligt pedagogerna, gav de ändå beskrivningar på hur de på 
olika sätt har erfarenheter av arbete med konflikthantering. I pedagogernas beskrivningar av 
hur de arbetar förebyggande med konflikthantering som kan härledas till första nivån i Cohens 
pyramid, pratade de mycket om att de jobbar gruppstärkande genom olika samarbetslekar. 
Förskollärarna pratade också om att de en dag i veckan utser veckans barn, som innebär att ett 
barn får ta med sig tre saker till förskolan som de tycker om och berätta för de andra barnen 
om. Barnen fick i sådana situationer öva sig på att lyssna och att därmed visa uppskattning för 
varandra. Pedagogerna beskrev hur de i förebyggande arbete jobbat med att bekräfta barnen när 
de gjort saker som varit bra. Att bekräfta barnen beskrev pedagogerna som en del i att stärka 
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barnens självkänslor och att det även kunde förebygga konflikter. Pedagogen ”Lisa” beskrev 
att en sådan situation kan vara när man sitter och läser en bok för barnen. 
 

”när man sitter och läser en bok kan man säg, åh vad glad jag är att jag få sitta 
här bredvid dej och läsa den här boken för dej för då boosta man självkänslan. 
Att jag inte behövde göra något nu jag satt ju bara här men ändå tycker 
pedagogerna att det är jättemysigt att jag är här. Jag känner att självkänslan i 
sig är viktig för konflikthantering. Jag tror det är lättare att boostar man barns 
självkänsla och självförtroende, det har ju med ett görande och göra 
självförtroende då tro jag det blir mindre konflikter i en barngrupp men det är ju 
mycket andra saker som spelar in också men jag tror att det har stor betydelse” 
(Lisa). 

 
Förskolläraren ”Hanna” beskrev att det är viktigt att bekräfta barnen när de är vänliga eller utför 
goda handlingar för någon annan. Förskolläraren tyckte också att det var viktigt att pedagogerna 
påminner barnen om det vid mer än ett tillfälle, så att barnen verkligen får känna att de är 
uppskattade. 
 

” Om en pedagog kom med en stor kartong och ett barn ser det och öppnar dörren 
till en för man vill komma in, Då säg man ju oftast till det där barnen ja men åh 
tack så jättemycket åh vad glad jag blev att du kunde öppna dörren till mig /…/ 
sen kanske två timmar senare när man träffar det här barnet igen i ett annat 
sammanhang under dagen kan man säga, hej du vet du jag kom ihåg fortfarande 
hur glad jag blev när du öppna dörren åt mig för några timmar sen, och att man 
boosta ännu mer” (Hanna). 

 
4.3.2 Stöd åt barnen att själva våga säga stopp  

 
Pedagogerna beskrev hur de i förebyggande arbete som också hamnar under första nivån i 
Cohens konflikthanteringspyramid jobbat med att stärka barnen i deras självkänslor genom att 
våga säga stopp. Förskollärarna beskrev att de har arbetat mycket med att lära barnen säga ifrån 
när de känner att de inte vill vara med på det något annat barn gör mot dem. De har till exempel 
lärt barnen att de med kroppsspråk kan visa att det inte vill genom att sätta upp handen och säga 
stopp.  

 
”man kan ju undvika en del konflikter genom att försöka lära barnen att säga 
stopp att jag inte vill vara med på det här eller vad det är nu som kan hända så 
det är ju ett sätt för barnen att kunna markera så här på en gång att jag inte vill 
vara med på det här” (Astrid). 
 
”Det som är ganska tydligt det är väl att vissa barn verkligen tar åt sig det här 
lärandet i att säga stopp att de använder kroppsspråk och rösten” (Mona). 
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”Vi har ju just nu gjort ett mål i våran lokala arbetsplan just runt det här med att 
barna ska träna sig i att säga stopp /.../ vad ska vi se hända då i det bästa av 
världar, jo det är ju att barna ska lära sig konflikthantering och lära sig ja men 
lära sig om sig själv få en bättre självkänsla, att de kan säga stopp när de vill, 
och att känna efter och det leder ju i sin tur till att de blir tryggare som individer. 
Att dem får göra stopp, både med ord och kroppsspråk” (Hanna). 

 
”Ja det här med att säga stopp som vi jobbat med, ja jag tyck ju man kan se det 
på de här småbarna /.../ dem vet ju vad det betyder och dom har tagit det till sig. 
Där har vi ju både ord och själva kroppsspråket med handen så det blir mer 
markant. Det är ju jätteviktigt för att visa vad som känns okej och inte för jag 
upplever att barnen tar till sig det om man bara tittar i småbarnsgruppen, dem 
stannar ju som på en gång och backar lite och ba jaha!, men nu sa ju Lisa nej! 
och då vill ju inte hon. Nää! säg dom ju då” (Lisa). 

 
4.3.3 Att lära sig att lyssna och förstå andras perspektiv i konflikter  

 
I pedagogernas beskrivningar framkom det även att det förekom insatser i den tredje nivån: 
hjälp i Cohens konflikthanteringspyramid där barn med stöd av en vuxen får hjälp att hantera 
sina konflikter (Cohen, 1995). I pedagogernas beskrivningar återkom ofta lyssnandet som en 
viktig faktor för barnen att kunna förstå den andras perspektiv i en konflikt, vilket även kan 
sättas in under arbete i den första nivån förebygga i konflikthanteringspyramiden. Pedagogerna 
beskrev hur de arbetade mycket med konflikthantering genom medlande former där barnen fick 
stöd i att lyssna på varandra. Ett förhållningssätt är att pedagogerna ger stöd i och försöker få 
barnen att uppmärksamma varandras olika känslor och upplevelser av konflikter. Pedagogerna 
förklarade att barnen genom stödet skulle kunna skapa sig förståelse för andras perspektiv.  

 
”Det handlar väl om att kunna lyssna också och det är ju det som är viktigt att 
försöka vara närvarande, vara det här goda föredömet och försöka vara 
medlaren att nu måste vi lyssna här på ”Anders”/…/ Jag tror det är en del av 
stödet de kan behöva också att jaha du tänkte så!, eller du kände så! Det var inte 
min mening. Jag tänkte att man stannar upp och ja men nu ska vi lyssna här. Vad 
hände när du? Hur kändes det för dej när ”Anders” gjorde så här? Då kan man 
ibland se att ja men jag mena inte så och att barnen förstår att mitt agerande 
påverkade den här personen på det sättet” (Lisa). 
 
”Man måste lyssna på alla de här människorna, alla har ju upplevt något och 
alla måste bli lyssnad på. Genom att ta reda på vad son har hänt och att barnen 
då få träna på det här att få medkänsla för andra” (Hanna). 
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4.4  Svårigheter med konflikthanteringsarbete  

 
4.4.1  När pedagogen inte sett orsaken till konflikten 

 
Alla pedagogerna beskrev att konfliktsituationer där de själva inte varit med och sett vad som 
hänt, var situationer som pedagogerna upplevde svåra att hantera. Barnens förmåga till att vilja 
eller kunna kommunicera känslor, och redogöra vad som hänt i dessa situationer beskrev 
pedagogerna som en avgörande faktor för hur konflikterna kunde hanteras på ett konstruktivt 
sätt. Pedagogerna upplevde även svårigheter med att barnens ord stod mot ord. 
 

”En del barn är ju mer bubblande och kan berätta så här att det var det här som 
jag tyckte hände blubblubbblubbblubb, men en del barn kanske inte säg så mycket 
och om jag då kanske inte har varit där och sett vad jag trodde hände, då är det 
ju svårt att få en rätsida på hur jag ska gå vidare med det. För då har jag bara 
ens sida kanske, och ibland kanske ingens sida om inte ingen vill berätta eller kan 
berätta” (Hanna). 
 
”Alltså det som jag tycker är svårt det är ju när det har hänt något som man inte 
har sett. Ja alltså det här med att något barn kanske inte säger någonting, eller 
så säg båda fast dem säg olika, och man vill ju tro på båda och det här med ja 
hur man ska få det bra för båda, eller alla som är inblandade” (Mona). 
 
”Ja vad är det som är svårt. Ja och vi prata barn. (kort paus) Ja men om det har 
hänt något och två stycken är jätteledsen och det blir ganska olika uppfattningar 
om vad det är som har hänt, man kan ju inte säga att den ena eller den andra har 
rätt, det kan man ju inte, det vet man ju absolut inte, så det kan ju vara en svår 
sak” (Astrid). 
 

Pedagogen ”Lisa” beskrev också att det kan finnas svårigheter i små barns konflikter, när det 
kommer till deras förmåga att kunna uttrycka sig. Pedagogen förklarar att sådana situationer 
också försvåras av att de vuxna inte har kunnat vara med och sett vad som tidigare hänt, och 
vad som lett till att konflikten har utvecklats. 

 
”Med de mindre barnen kan jag väl också känna att om man inte har sett hur det 
börja för där är de ofta, det är min, säg de om sakerna och man kan som inte 
förstå vad det var som hände och att de kanske heller inte har orden att berätta 
och ge sin bild av det hära, då kan det ju också vara som svårt att ta ett beslut 
ändå, eller att försöka hitta någon liknande sak eller vad det nu är” (Lisa). 
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4.4.2  Barn i affekt  
 
Några av förskollärarna beskrev att barn ofta i lugna situationer kan uttrycka och visa förståelse 
för vad som tillåtet och inte tillåtet att göra om det skulle uppstå konflikter och om barnen skulle 
bli arga på varandra. Pedagogerna beskrev att när det väl uppstår konflikter så kan starka känslor 
hos barnen ta över och det kan vara svårt för barnen att hantera dem. Förskollärarna gav även 
beskrivningar av att det i sådana situationer kan vara svårt att prata med barnen och att det då 
är lättare att vänta till dess att barnens känslor svalnat.   

 
”Min erfarenhet är ju att många barn när man prata med dem i en lugn stund så 
vet dem att jag får inte slåss det är inge bra då är man ingen bra vän, jag får inte 
puttas. De kan räkna upp allt det här jag får inte rasera någons bygge jag får inte 
slita någon i kläderna, jag får inte bitas, jag får inte sparkas. Men när dem kom 
upp i affekt och blir arg på någon, då är det så lätt att den där affekten kom så 
fort att då spelar det ingen roll att de har räknat upp de där för fem minuter 
sedan” (Hanna). 

 
”sen är det ju så ibland att i vissa situationer kan det ju vara så att dem är så 
ledsen, eller arg eller irriterad så att det inte går att prata med dem, och då måste 
man vänta en stund tills det som affekten har lagt sig innan kan prata om det, för 
då är det ingen ide man nå inte fram till dem just då” (Lisa). 
 
 ”Ja så är det ju det att dem vet ju exakt hur man ska göra i lugna situationer och 
dem är jätteklok, och dem kan det redan, men när det väl är det där liksom i 
stridens hetta då är det ju jättesvårt” (Mona). 
 

4.4.3 Svårt att alltid kunna vara närvarande  
 
De flesta av pedagogerna har nämnt att vara närvarande i en konfliktsituation är viktigt för att 
ha möjlighet att hjälpa barnen att hantera konflikter. Pedagogerna beskrev dock att det ibland 
finns en svårighet med att vara närvarande och som pedagog stödja barnen i deras konflikter. 
Pedagogen ”Lisa” berättade att konfliktsituationer ibland kanske inte fick ta den tid som krävs 
för att hanteras på ett bra sätt. ”Lisa” förklarade att det till exempel kunde bero på att det hänt 
saker samtidigt och att det därför inte gått att vara helt fokuserad på en konfliktsituation. 
 

”men sen kan jag känna att man måst ju som vara närvarande och ibland kan jag 
ha känt att det går för fort och att det inte fick ta den tid det fick ta på grund av 
att vi skulle gå in till exempel och det hann hända så mycket det var så mycket 
barn där och det var andra saker man skulle avstyra. Jag kan inte känna att jag 
kan va helt fokuserad koncentrerad” (Lisa). 
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4.4.4 Barns möjligheter att hantera konflikter själva  
 
Den andra nivån i konflikthanteringspyramiden av Cohen (1995) representerar konflikter som 
löses genom förhandling där barn lär sig kollaborativa lösningar och att hantera sina konflikter. 
I pedagogernas beskrivningar kunde man se hur sådana dialoger ibland missgynnades. 
Förskollärarna förklarade att barns möjligheter att hantera sina konflikter försvåras av 
pedagogernas ingripanden. Pedagogen ”Lisa” förklarar att barns möjligheter att hantera 
konflikter själva i förskolan försvåras av det faktum att pedagogerna är snabba att medla i barns 
konflikter, utan att barnen frågat om hjälp eller att konflikterna varit av den karaktär att de hade 
behövt hjälp med konflikten. Förskolläraren ansåg att barnen skulle hanterat konflikterna själva 
om de bara fått tid på sig.    

 
”Men sen tror jag att det beror lite på hur olika vi är som pedagoger också eller 
vuxna i närheten. Jag tror ju att vi vill tro att de får lösa det men jag kan ju komma 
på mig själv och jag kan ju se andra också att man kanske är för snabb i och 
lägga sig i att man ska vara där och vara den här medlaren, fast de kanske 
egentligen inte har bett om hjälp eller att det inte har eskalerat” (Lisa). 

 
Pedagogen ”Mona” förklarade att pedagogerna i stressade situationer ofta löser konflikterna åt 
barnen och att värdefulla dialoger går förlorade, dialoger där barnen får tänka efter på vad som 
hänt. Hon förklarade att när pedagoger löser konflikter åt barn förhindras möjligheter för barns 
lärande i konfliktsituationer.  
 

”Jag tror också att det är många pedagoger som löser det åt dem medvetet eller 
omedvetet och sen också att det är mycket barn runt om många gånger kanske 
också gör att de inte har tiden att stanna upp och tänka efter vad som har hänt 
/…/ I all hast kanske man bli stressad och då lös man det åt dem för då kan jag 
gå och fokusera på något annat, och det blir ju väldigt fel för det är ju lärande i 
alla dem situationerna” (Mona). 
 

4.4.5  Olikheter i pedagogernas arbetssätt försvårar arbetet 
 
Pedagogerna förklarade att olikheter i arbetslaget var en faktor som försvårade arbetet med 
konflikthanteringen. Pedagogerna tyckte att det var viktigt att arbetslaget var enade i mötet med 
barnen i konfliktsituationer, för att skapa trygghet och tydlighet i barngruppen. Pedagogen 
”Lisa” uttryckte att det kan vara förvirrande för barnen om pedagogerna bemöter barnen på 
flera olika sätt, och att det i sin tur kan skapa konflikter. 
 

”Jag tror att det kan vara väldigt viktigt både för oss och för barnen, som med 
allting annat att vi på något vis är eniga, för vi är väl också olika men med vissa 
saker tycker jag att det kan vara viktigt att vi kanske tänker på hur vi gör i 
konfliktsituationer, så att det inte blir olika varje gång. Att ja men med Åsa då 
kunde jag göra så här, och med Torkel då kan jag komma undan, eller att med 
Mona då blir det allvarliga grejer så då is jag ju inte göra så. /.../ Det skapar ju 
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en trygghet också att veta vad är det som gäller, vad är det för spelregler och inte 
bara att det är sju olika människor som gör sju olika saker och sju olika tankesätt 
och bemöter sju olika. Det kan ju bli väldigt förvirrande och skapa konflikter i 
det, känns det som” (Lisa). 
 

Förskolläraren ”Hanna” berättade att hon hade förståelse för att pedagoger är olika och därmed 
hanterar konflikter på olika sätt. Hon tyckte dock att det var viktigt med en bra kommunikation 
i arbetslaget, när de haft upplevelsen av att en pedagog hanterat konfliktsituationer med barnen 
på ett sätt som kanske kunde uppfattas som felaktigt. Hon berättade att även om de i arbetslaget 
pratat om hur de ska förhålla sig, så kan handlingssättet vara helt annat sen i arbetet med barnen. 
Därför tyckte hon att det var viktigt att föra en konstruktiv dialog med kollegor så att de kunde 
få möjlighet att reflektera över hur de kunnat hantera situationen annorlunda. 

 
Och sen tycker jag att det kan vara ganska svårt om man för visst är det väl så att 
i ett arbetslag att man får vara olika i ett arbetslag och det är ju väldigt olika hur 
man hantera konflikter i ett arbetslag att även om man försök och föra en dialog 
med sina arbetskollegor om det här med konflikthantering och man sitt på ett 
möte och prata om hur vi ska göra vid konflikter, så är det en helt annan sak i 
görandets stund inne på avdelningen där barnen är och då är det svårare.  Jag 
kan ju inte ta ifrån någon annans görande heller de gör ju på sitt sätt och ibland 
så kan det ju bli tokigt det någon annan gör det, men det måste det få bli då ibland, 
och då kanske man förhoppningsvis kan prata om det sen hur man hade kunnat 
göra på ett annat sätt, så att det hade blivit bättre” (Hanna). 
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5 Diskussion 
 
Denna del börjar med en diskussion om metodvalet för studien och dess tillförlitlighet. Därefter 
redovisas en diskussion om det resultatet som framkommit i studien.  
Avslutningsvis beskrivs slutsatser och implikationer inför blivande roll som förskollärare och 
även ett förslag till vidare forskning inom området. 
 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av att använda kvalitativ metod och intervjuer av semistrukturerad karaktär gav möjlighet 
att få djupare svar av informanterna utifrån de frågor som formulerats. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015) förklarar att intervjun som metod är ett bra verktyg för att på relativ kort tid ta 
del av informanternas upplevelser. Intervjufrågorna i (bilaga 1) användes som ram för samtalet. 
Genom följdfrågor kunde samtalen dock utvecklas vidare utifrån hur informanterna svarade. 
Ordningen på hur intervjufrågorna ställdes till pedagogerna kan ha skiljt sig från gång till gång 
och därmed också pedagogernas uppfattning och olika förståelse för dem. Pedagogerna hade 
inte tillgång till frågorna innan intervjuerna ägde rum. Det var pedagogernas aktuella tankar 
och erfarenheter i verksamheten som var syftet att få fram. Intervjuerna kunde genomföras på 
en lugn plats för att pedagogerna skulle ha bra förutsättningar att tänka efter utan att bli störda. 
En lugn plats för intervjuer, motiverar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), är viktigt för att 
inspelningar inte ska störas av buller. Samtalet skedde också på samma plats för alla intervjuer 
för att pedagogerna skulle få likvärdiga förhållanden för att kunna svara på frågorna. Eftersom 
intervjuerna spelades in, säkerställdes det att all information kom med. Inspelningarna kunde 
spelas upp flera gånger så att förskollärarnas beskrivningar kunde återges så korrekt som 
möjligt. Svensson (2015) förklarar att en forskares tolkning av datamaterial i en studie alltid 
påverkas av de teoretiska perspektiv som forskaren haft som utgångspunkt. Data tolkas alltid 
utifrån forskarens sinnen och kan därför inte beskrivas vara objektiv. Tolkningen av materialet 
har gjorts utifrån jämförelse med tidigare forskning vilket Svensson förklarar stärker 
argumenten och underlättar för att andra ska kunna förstå och ta del av studien.  
 

5.2 Reliabilitet och validitet 

Backman et al. (2012) beskriver att reliabilitet är ett annat ord för en studies tillförlitlighet. En 
upprepning av samma datainsamling med hög reliabilitet hade gett samma resultat enligt 
Backman et al. Eftersom data samlats in genom semistrukturerade intervjuer där följdfrågor har 
ställts utifrån pedagogers individuella svar skulle en upprepning av datainsamlingen inte gett 
exakt samma resultat. Antalet respondenter i studien har varit få och studien är endast utförd på 
en förskola, därför är det svårt att visa på pedagogers uppfattningar om möjligheter och hinder 
med konflikthantering i ett generellt större sammanhang. Validitet är enligt Backman et al. 
(2012) ett annat ord för studiens giltighet. En större validitet hade varit möjligt att uppnå ifall 
ett högre antal förskollärare på fler förskolor hade intervjuats. Däremot visar studien på 
förskollärares uppfattningar om möjligheter och hinder med konflikthantering vilket var syftet 
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och därför höjer studiens giltighet. Eftersom det är verksamma pedagogers tankar och de har 
erfarenheter av arbete inom förskolan, har det varit viktigt att ta del av dessa för att analysera 
hur konflikthantering i förskolan kan skapa möjligheter för barns lärande. Det har även varit 
viktigt att ta del av förskollärarnas tankar för att få en förståelse för vad pedagoger upplever 
kan hindra möjligheterna för en god konflikthantering. 
 

5.3  Resultatdiskussion 

 
5.3.1  Konflikter som möjlighet till lärande. 

 
Pedagogerna i studien visade sig ha liknande uppfattningar om begreppet konflikt och att 
konflikter handlar om när människor hamnar i motsättning gentemot varandra eller i ett 
dilemma av något slag. Pedagogerna ansåg dock att konflikterna behövs i förskolans 
verksamhet eftersom dessa kan bidra till barns lärande om både sig själv och om andra barn. 
En slutsats av detta kan relateras till att barns förutsättningar att hantera sina konflikter på ett 
konstruktivt sätt ökar genom att pedagoger ser på konflikter som möjligheter till lärande.  Hur 
pedagogerna ser på och väljer att definiera konflikter hade enligt Hakvoort (2015) betydelse för 
hur vuxna väljer att agera i konflikter. Detta ger tankar kring vikten av att förskollärare 
reflekterar över vilka möjligheter till lärande konflikter kan bidra med samt att förskollärare 
reflekterar över hur barn kan lära sig hantera konflikter på varierade sätt. Att barn får lära sig 
olika strategier till att hantera konflikter i förskolan kan vara nyttigt i ett framtidsperspektiv. 
Johansson och Emilson (2016) hävdade att de barn som få klargöra sina tankar och avsikter, 
samt stå upp för sina åsikter har bättre förutsättningar att växa upp till ansvarstagande 
samhällsmedborgare som vågar kritisera och motverka orättvisa. En slutsats av detta kan vara 
att barn genom flertalet goda och varierade erfarenheter av konstruktiva dialoger och samspel 
med andra barn också kan få de verktyg de behöver för att konstruktivt hantera konflikter senare 
i livet. Förskollärarna i studien beskrev att det är viktigt med stödet från de vuxna. Lärandet 
sker inte automatiskt förklarade pedagogerna, utan det krävs en närvarande pedagog som kan 
ge barnen verktygen att lyssna till och förstå de andra parterna i en konflikt. Johansson och 
Emilsons (2016) forskning visade i likhet med detta att möjligheterna för demokratisk lärande 
påverkas av hur stort utrymme det ges för mångfald i konfliktsituationer, där deltagarna i 
konflikter får möjlighet att både uttrycka sig och lyssna på varandra.  
 

5.3.2 Konflikthantering - bristande kommunikation och barns känslor 
 
Pedagogerna beskrev svårigheter i konflikter där de inte har kunnat vara närvarande i 
konfliktsituationerna och sett vad som lett till att konflikten uppkommit. Pedagogerna menade 
att svårigheterna låg i att barnen inte ville eller kunde kommunicera vad som hänt i 
konfliktsituationerna. Detta kan härledas till det Friberg (2015) beskriver om att konflikter är 
något som uppstår i möten mellan människor, där det brister i kommunikationen, eller att den 
är otillräcklig. Pedagogerna beskrev också att barns förmåga att lyssna kan försvåras av barns 
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känslor i konflikten. Bristen på vilja eller förmåga att uttrycka sina känslor har kanske också en 
roll i att en del konflikter uppstår i förskolan. När barn inte blir förstådda, får utlopp för sina 
känslor av förtvivlan, ilska, eller rädsla, så är det inte konstigt att dessa känslor till slut kan bli 
för svåra att hantera för barnen. Det väcker också tankar om hur möjligheter i sådana 
konfliktsituationer kan skapas genom att pedagoger är lyhörda för barns känslor, genom att 
bekräfta känslorna i stället för att förtrycka dem.  
 
En av pedagogerna beskrev att hon tyckte att barnen skulle veta att det var okej att vara arga 
men att det var viktigt att barnen fick träna på hur de kunde göra med den känslan senare. Detta 
kan likställas med det Brodin och Hylander (2002) poängterade att vuxna har en roll i att 
erkänna barns känslor på ett konstruktivt sätt. Ilska är inte något som försvinner genom att 
barnen får leva ut ilskan, men genom att erkänna känslorna så skapas möjligheter för barnen att 
känna igen känslan och veta hur de kan agera. Att bli förstådd är viktig för en konstruktiv dialog, 
förklarade Brodin och Hylander. Detta ger även tankar om att pedagoger kanske måste skapa 
möjligheter för barn att lära sig vad det är okej att göra i sådana situationer, för att förhindra att 
konflikter eskalerar. Till exempel kanske det kan vara okej att stampa i golvet och berätta om 
sin ilska men det är inte okej att säga fula ord eller slå något annat barn. 
 
Pedagogerna beskrev också situationer där barns ilska försvårade möjligheterna till att nå fram 
till barnen och att det kunde vara bra att vänta tills känslorna lagt sig innan de pratade med 
barnen igen. Brodin och Hylander (2002) förklarade möjligheterna för att sådana konflikter ska 
bli konstruktiva, är att barn även får möta vuxna som har förmåga att vara lugna i 
konfliktsituationer och objektivt lyssna till alla parter i konflikten. En slutsats är att reflektion 
över hur vuxna påverkas av konflikter mellan barn kan vara viktig, för att kunna möta barnen 
på ett konstruktivt sätt. Johansson och Emilson (2016) förklarade att det är viktig att som 
pedagog skapa en demokratisk arena där konflikter erkänns och möjliggör för barnen att 
kommunicera sina åsikter på ett bra sätt utan att förlora ansiktet.  
 
Det sociokulturella perspektivet belyser kommunikationens vikt för lärande i samspel med 
andra (Säljö, 2010). Kommunikation har i denna studie inte enbart relevans för att som pedagog 
kunna skapa konstruktiva dialoger mellan barnen för att de ska kunna få förståelse för varandras 
oliktänkande i konflikter. Olikheter i arbetslaget, var något som pedagogerna beskrev som en 
faktor som försvårade arbetet med konflikthanteringen i barngruppen. Pedagogerna tyckte att 
det var viktigt att arbetslaget var enade i mötet med barnen i konfliktsituationer, för att skapa 
trygghet och tydlighet i barngruppen. Pedagogerna beskrev att det kunde vara förvirrande för 
barnen om pedagogerna bemöter barnen på flera olika sätt, och att det i sin tur kunde medverka 
till att konflikter skapades. Ett förhållningsätt till varandra där pedagogerna vågar föra dialog 
med sina kollegor när de inte hanterat konflikter på ett bra sätt beskrevs som viktigt. Friberg 
(2015) betonade att en kommunikation som fungerar bra, underlättar möjligheterna att kunna 
hantera de konflikter som uppstår.  
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5.3.3 Viktigt med tydliga ramar 
 
Tydliga ramar för konflikthanteringsarbetet i verksamheten menade Hakvoort (2015) var 
avgörande för den kunskap som behövdes för att göra bedömningar över hur konflikter kan 
hanteras och förebyggas verksamheten samt för att klargöra vilka insatser som behövs.  Därför 
går tankarna till att tydliga ramar för arbetet med konflikter i verksamheten är avgörande för att 
skapa goda möjligheter i ett konflikthanteringsarbete. Pedagogerna i denna studie beskrev dock 
att det saknas tydliga riktlinjer och ramar för deras arbete med konflikter. Vilket ger slutsatsen 
att deras konflikthanteringsarbete kan bli hindrande av det. Cohens (1995) konfliktpyramid var 
enligt Hakvoort ett bra verktyg för att kartlägga och analysera arbetet med konflikthantering i 
förskolan. Den första förebyggande nivån i pyramiden var till för att möjliggöra för barn att få 
verktygen att hantera konflikter med varandra genom exempelvis förebyggande arbete. Trots 
att pedagogerna menade att det saknades tydliga riktlinjer och ramar för deras arbete med 
konflikter, så beskrev förskollärarna ändå hur de arbetade förebyggande genom att stärka 
barnens självkänslor. De beskrev också hur de använde sig av olika lekar för att stärka samspelet 
mellan barnen genom kommunikation, där övningar att lyssna på varandra ingick. 
Förskollärarna hade också tränat barnen våga säga stopp och visa med kroppsspråk när det inte 
vill en sak som ett ytterligare led i att stärka barnens självkänslor. Pedagogerna beskrev också 
hur de i konfliktsituationer ofta hanterade konflikter med barnen genom att använda sig av 
medlande strategier. Pedagogernas roll i dessa situationer var att skapa möjligheter för barnen 
att uttrycka hur de uppfattat konflikten och klargöra sina känslor och åsikter mellan varandra. 
Sådana strategier beskrivs i den tredje, hjälpnivån i Cohens (1995) pyramid enligt Hakvoort 
(2015). Insatser på denna nivå var där barn med stöd av en vuxen kunde behöva hjälp med att 
hantera sina konflikter genom medling (ibid.). 
 
Pedagogerna gav beskrivningar av att de ofta är för snabba med att gå in i barns konflikter och 
att barn därför hindras i deras möjligheter att lösa konflikterna själva. Det går inte att dra slutsats 
att barns möjligheter till att lära sig hantera konflikter själva, enligt Cohens (1995), stoppnivå 
inte gynnas genom ett sådant förhållningsätt. Pedagogernas medlande strategier, kanske i sin 
tur kan skapa möjligheter för barnen få verktyg till att senare, själva hantera sina konflikter. I 
intervjuerna med pedagogerna framgick det inte ifall insatser i den fjärde stoppnivån var 
vanliga. Förskollärarna beskrev att de upplevde att barnen hade lärt sig att visa med kroppsspråk 
och tala om när de inte tyckte att något kändes bra. Detta förklarade pedagogerna var viktigt 
för att stärka självkänslan och göra barnen till tryggare individer. Ett sådant förhållningsätt 
möjliggör för barnen att ta ansvar för sina egna konflikter och stärka barnen till att slutligen 
kunna hantera dem själva i enighet med konflikthanteringspyramidens andra nivå, hantera. 
Hakvoort (2015) tydliggjorde att det i förskolan och skolan krävs en helhetsbild och analys över 
verksamhetens konflikthanteringsarbete. Trots att studien visar på hur pedagoger på olika sätt 
arbetar med konflikthantering, hade pedagogernas möjligheter att förebygga och hantera 
konflikterna i förskolan gynnats av en ökad medvetenhet och analys. Detta för att på så vis 
kunna ta del av de möjliga fördelarna av väl hanterade konflikter i så stor utsträckning som 
möjligt. Fördelar som kan kännetecknas av lärande, utveckling och en bättre lärmiljö för barn 
som vistas inom förskolan. 
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6 Slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget 
 

6.1 Hur pedagoger kan skapa möjligheter för lärande i konflikter  

Friberg (2015) anser att det inte finns några generella lösningar för konflikter eftersom både 
situationerna och människorna som ingår i konflikter är olika. Konflikthantering måste enligt 
Friberg utgå från en förståelse för människors, känslor, tankar och upplevelser generellt. 
Möjligheter för god konflikthantering har i studien visat sig påverkas av pedagogernas förmåga 
till att konstruktivt hjälpa barnen att lyssna till varandras känslor och tankar i 
konfliktsituationer. Min studie har visat på hur lärande kan uppstå i konflikter genom de 
konstruktiva dialoger som pedagogerna möjliggör för barnen genom barnens kommunikation 
mellan varandra. Det har skapat reflektioner och tankar hos mig att konstruktiva dialoger formar 
barn som får tänka på frågor som vem är jag? och varför strider jag? Detta är reflektioner som 
leder till att stärka medvetandet om sig själv. Barn som får lära sig grunder i att hantera sina 
konflikter i förskolan, kanske kan utveckla förmåga och trygghet till att våga kommunicera och 
hantera sina känslor i konfliktsituationer senare i livet.  
 
Närvarande pedagoger som finns där för att stödja barns förmåga till att lyssna på varandra har 
av pedagogerna i min studie beskrivits som avgörande för god konflikthantering i förskolan. 
Dessa uppfattningar stämmer överens med Johanssons och Emilsons (2016) forskning som har 
visat att möjligheterna för demokratisk lärande påverkas av de möjligheter barn får till att 
uttrycka sig och lyssna på varandra i konflikter. Alvestad (2015) hävdar att förmågan till att ta 
andras perspektiv är en förutsättning för fungerande sociala interaktioner. Jag tänker att stödet 
emellanåt också kan bestå av att barnen uppmuntras till att ta eget ansvar för att lösa konflikter 
mellan varandra. Där pedagogerna ställer frågor som gör att barnen får tänka efter och komma 
fram till lösningar tillsammans. Det kan bidra till att barnen får hjälpmedel att kunna fundera 
på hur de konstruktivt kan gå vidare, när de hamnar i konflikter och hur de kan göra för att det 
ska bli bra igen. Pedagogers tilltro till barnens egen förmåga att lösa konflikter kan skapa 
möjligheter för barn att själva lära sig stanna upp, reflektera och komma med förslag. Samspelet 
mellan barnen i förskolan kan gynnas av att barn lär sig sådana egenskaper.  
 

6.2 Arbetslagets goda dialog - att våga konfrontera men också berömma 

Resultatet visade hur pedagogerna förespråkade en god kommunikation mellan kollegor för att 
våga konfrontera kollegor när de hanterade konflikter mellan barnen på ett sätt som inte var 
bra. I motsättning till detta anser jag att det krävs att pedagogerna även uppmuntrar det som 
kollegorna gör bra när de hanterar konflikter mellan barnen. Pedagogerna beskrev hur det, i ett 
led i att stärka barns självkänsla, var viktigt att bekräfta och tala om för dem när de gjort saker 
som varit bra. Bekräfta kollegor på samma sätt stärker dem att växa i rollen som förskollärare. 
Genom att se och förstärka kompetenser och styrkor hos både barn och pedagoger skapas 
möjligheterna att utveckla en verksamhet där barn och pedagoger både känner glädje och 
trygghet. 
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6.3 Medvetet konflikthanteringsarbete inte enbart för att förhindra konflikter.  

Pedagogerna i studien beskrev att tydliga riktlinjer och ramar för konflikthanteringsarbetet i 
verksamheten saknades. Resultatet visade att pedagoger ändå jobbar med konflikthantering i 
förskolan enligt olika nivåer i Cohens konflikthanteringspyramid, även om inte pedagogerna 
medvetet jobbade efter denna analysram. Att analysera verksamhetens åtgärdsbehov kanske 
inte enbart kan skapa medvetenhet och tydligare bild av vad verksamheten saknar, utan också 
se vad verksamheten faktiskt bidrar med för möjligheter för barnen att hantera sina konflikter. 
Att analysera vad som faktiskt fungerat är också ett led i att förbättra och utveckla 
verksamheten. En medveten och systematisk analys och fortlöpande reflektion för att förbättra 
arbetet med konflikthantering förskolan är viktigt, inte för att förhindra att det uppstår konflikter 
utan för att se till att barn kan lära sig och utvecklas i de konfliktsituationer som uppstår. Ett 
systematiskt och medvetet analysarbete kan skapa kunskap om hur verksamhetens 
konflikthanteringsarbete kan förbättras och därmed öka barns möjligheter för lärande både i 
särskilda situationer och i förebyggande arbete.  
 

6.4  Möjligheter även för vuxnas lärande i konstruktiv konflikthantering 

Konfliktsituationer har i studien tidigare beskrivit som goda lärtillfällen för barnen. En 
närvarande pedagog med förmåga att stödja barnen till att kunna uttrycka sina känslor, samt 
lyssna på andra i konfliktsituationer har beskrivits viktigt för barns konstruktiva lärande. I 
konstruktiva dialoger kan barnen lära sig om sig själva och om hur andra tänker och uppfattar 
saker. En slutsats som kan dras av detta är därför att konfliktsituationer inte enbart är tillfällen 
som skapar lärande hos barnen. Konstruktiv konflikthantering med barnen kan medverka till 
förskollärares förståelse för barnens olika intressen, och ge svar på frågor som: Vad är viktigt 
för det här barnet? Hur upplever det här barnet olika situationer i förskolan? Varför uppstår 
konflikter i vår verksamhet? Dessa frågeställningar kan ge insikter om hur det går att anpassa 
verksamheten för att skapa en trygg miljö för barnen. 
 
Ekeland (2006) förklarade att barn och konflikter är olika och att det därför inte går att dra 
slutsatsen att det går att använda sig av färdiga metoder för konflikthantering. Förskollärarna 
kan inte bemöta barnens konflikter på exakt samma sätt alla situationer. För att pedagoger skall 
kunna hjälpa barnen i konflikt krävs det att pedagogerna går in i konflikter med eftertanke. 
Johansson och Emilson (2016) beskrev hur vuxna har ett svårt uppdrag med att ta vara på barns 
åsikter och motsättningar på ett respektfullt sätt utan att utöva vuxenmakt. Linjen mellan att ta 
ställning till och stödja barns tankar, viljor och åsikter eller att förtycka dem är tunn (ibid.). 
Pedagogerna bör därför inte dra egna slutsatser om barns känslor och upplevelser i en konflikt. 
Tonvikten i en konflikthanteringssituation där pedagogen väljer att medverka bör därför ligga 
i att barnen får förmedla sina känslor och bli lyssnade på. 
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7 Förslag till fortsatt forskning  
 
Alvestad (2015) nämner hur vuxna måste möta barnen med förståelse för att barns förmåga att 
hantera konflikter inte sker mekaniskt efter ålder och mognad. Barnen har förmåga att observera 
och tolka sina relationella möten i förskolan (ibid.). I min studie har pedagogerna beskrivit att 
de ofta är för snabba med att gå in i barns konflikter. Barnens egna dialoger där de får öva sig 
på att förhandla och förstå varandras perspektiv har därför blivit missgynnade. När pedagoger 
går in i konflikter mellan barn bör det göras med eftertanke. Barns egna idéer om hur 
konflikterna kan lösas bör prioriteras. Barn som utmanas i att reflektera och komma med 
lösningar på sina konflikter får lättare att samarbeta och använda sig av sina erfarenheter och 
förhandlingskompetenser om de hamnar i liknande situationer. Hakvoort (2015) hävdar att 
pedagoger inte har lärt sig att hantera mångfalden i konflikthanteringssituationer som uppstår 
mellan barn. En god kommunikationskompetens är viktigt för att hantera och lösa konflikter 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1996). Det skulle därför vara intressant att genomföra 
forskning som bidrar till ökad medvetenhet om hur pedagogen kan stödja barns egna dialoger 
och förhandlingar i olika konfliktsituationer.  
 
I denna studie har jag tagit del av fyra förskollärares beskrivningar av deras erfarenheter i 
konflikthantering och deras uppfattningar om vilka möjligheter och hinder som kan finnas med 
konflikthantering i en barngrupp. I intervjuer med pedagogerna har det framkommit att det 
saknas tydliga riktlinjer och ramar för deras arbete med konflikthantering. Hakvoort (2015) har 
fastställt att styrdokumenten för förskolan saknar tydliga riktlinjer för arbete med 
konflikthantering. Styrdokumenten är tolkningsbara och konflikthanteringsfrågor behandlas 
därför på olika sätt i förskolan och skolan (ibid.). Min slutsats är att det även kan finnas 
skillnader i hur pedagoger i olika förskolor uppfattar möjligheter och hinder med 
konflikthantering eftersom arbetet med konflikthantering behandlas olika. Det skulle därför 
vara intressant att genomföra en fördjupad studie i fler förskolor i Sverige. En studie med fokus 
på att jämföra hur verksamheter formulerat handlingsplaner för arbete med konflikthantering 
och pedagogers uppfattningar om möjligheter och hinder med konflikthantering i respektive 
verksamhet. 
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                                                                                                                   Bilaga 1 
Intervjuguide  
 
Hur skulle du definiera ordet konflikt, vad är en konflikt för dig?   
  
Vad kännetecknar konflikter i en barngrupp? 
 
Vilka riktlinjer/ ramar finns det för ert arbete med konflikthantering i verksamheten?  
 
Kan du beskriva något område aspekt som berör konflikthantering som du känner att du skulle 
vilja inhämta kunskap om/ få kompetensutveckling inom?  
  
Har du tidigare fått kompetensutveckling inom ämnet konflikthantering? Vad bestod den av? 
  
Kan du beskriva hur arbetslaget arbetar med konflikthantering i barngruppen?   
  
Hur arbetar arbetslaget konfliktförebyggande i förskolan? 
Kan du ge exempel på hur ni brukar arbeta när konflikter uppstår? Vilka resultat har ni fått av 
detta arbete? 
  
Har ni sett att det gett positiva effekter på hur barn hanterar konflikter i barngruppen? Kan du 
ge något exempel? 
  
Vilka möjligheter anser du att det finns för barn att skapa förståelse för varandras perspektiv i 
en konflikt? Hur kan personalen agera för att skapa denna möjlighet?  
  
Vad känner du kan vara svårt i ett konflikthanteringsarbete? Kan du ge exempel på vad som 
kan vara svårt att hantera, på vilket sätt?   

Vilka nackdelar tror du kan finnas med ohanterade konflikter i förskolan? 

Finns det några faktorer som försvårar/ hindrar möjligheten för barnen att hantera konflikter i 
förskolan? 
  
Finns det faktorer som hindrar möjligheter för barnen att skapa sig förståelse för andras 
perspektiv i konfliktsituationer? 
 


