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Konflikter mellan barn är en del av vardagen på förskolan, vilket leder till ett pågående 
arbete för förskolelärarna. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolelärare 
resonerar kring konfliktfyllda situationer i barngrupper på förskolan. Studien är kvalitativt 
uppbyggd och innefattar intervjuer med tio förskolelärare. Intervjuerna genomfördes med en 
semi-strukturerad intervjuguide och analysen genomfördes genom användning av 
meningskoncentrering. 
 
Studiens resultat visar att det finns en stor begreppsförvirring och splittring i uppfattningar av 
konflikter bland förskolelärare. Konflikter mellan barnen var kontinuerligt förekommande 
dock viktiga, eftersom de ledde till utveckling och lärande för barnen. Vi upptäckte att det 
var betydande att konflikter mellan barnen hanterades på ett konstruktivt sätt för att lärande 
skulle uppnås. Trots vikten av god konflikthantering förekom det ingen 
konflikthanteringsmetod för att hantera konflikter på förskolorna som medverkade i studien.  
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av denna studie. 
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ihop för att kunna inspirera varandra, ta till vara på varandras idéer men också finna glädje 
och motivation i skrivandet. Genom diskussion och samtal har idéer gemensamt arbetats fram 
till verklighet. Samtliga delar av arbetet har skrivits och bearbetats av båda författarna. För att 
öka effektiviteten valde vi att inte alltid skriva tillsammans utan istället dela upp delar av 
texten. Den indelningen vi valde att göra var att Maria tog ett större ansvar kring den 
teoretiska referensramen. Benjamin hade istället ett större ansvar kring metodkapitlet. 
Resultatkapitlet, diskussionskapitlet samt formalia har arbetats fram gemensamt. Vi har under 
hela forskningsprocessen haft ett öppet skrivande där vi har kompletterat och kommenterat 
varandras texter, vilket resulterar i att vi upplever att det är en gemensam produkt vi lämnar 
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1. INLEDNING 
 
"Pang, krasch och bom! Ibland bara sprakar det av konflikter i ett arbetslag eller i en 
barngrupp, en del är mer lättsamma och snabblösta, andra går på djupet" (Lärarförbundet, 
2014). Det skriver den största fackliga organisationen för lärare när de hade ett tema om 
konflikter inom skolvärlden. Barn i Sverige spenderar många år i skolan. I skolan sker både 
kunskapsprocesser samt socialiseringsprocesser. Kärrby (2001) menar att skolan har som 
uppgift att forma demokratiska medborgare samt lära barnen om samhällets värderingar, 
attityder, krav och normer. I de processer av socialisering som sker i skolan är det inte 
långsökt att tänka att individers olika uppfattningar resulterar i konfliktfyllda situationer. 
 
En betydande del i en människas livslånga kunskapsresa sker på förskolan. Det är på 
förskolan som några av de första grundbitarna för en individs fortsatta skolgång läggs. Det är 
allmänt känt att förskolebarn är mer känslostyrda och mer impulsiva än äldre barn och vuxna. 
Barnen upplever situationen här och nu och de agerar direkt om det är någon eller något som 
står i vägen för deras vilja. Det gör att konflikter är ett vardagligt fenomen i förskolan och att 
förskolelärare bemöter konflikter mellan barn på daglig basis. En av förskolelärarnas 
uppgifter är att hjälpa barnen att hantera konflikter. I förskolans läroplan Lpfö 98 (reviderad 
2010) står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera 
enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 
ansvar för gemensamma regler” (Skolverket, 2010, s. 9). Hantering av konflikter är en 
komplex, men viktig del av förskolans läroplan. Det går att utläsa från läroplanen att barnen 
behöver mycket hjälp, stöd och vägledning av personalen på förskolan, eftersom barnen på 
egen hand inte är kapabla att lära sig att samspela tillsammans. Förskoleläraren hjälper till att 
utveckla barns samspel och lägger grunden för att hjälpa barnen kunna hantera olika 
situationer och konflikter som uppstår genom livet. Detta leder till att förskoleläraren har ett 
stort ansvar i den socialisationsprocess som alla förskolebarn går igenom och som konflikter 
är en betydande del utav. Det kan däremot vara svårt för förskoleläraren att i varje enskilt fall 
veta hur hen ska agera i hantering av de konflikter som uppstår mellan barnen. Detta eftersom 
det finns många sätt att hantera en konflikt och läroplanen inte ger några tydliga direktiv för 
hur förskolelärare ska agera för att möjliggöra lärande och utveckling hos barnen.  Det gör att 
konflikter mellan barn är ett viktigt pedagogiskt forskningsområde. 
 
Denna studie kommer att fokusera på förskolelärares resonemang kring barns konflikter på 
förskolan. Detta för att senare forskning potentiellt ska kunna utveckla strategier för att 
hantera konflikter och skapa ett större lärande och utveckling hos barn i konfliktfyllda 
situationer. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolelärare resonerar kring konfliktfyllda 
situationer i barngrupper på förskolan. 
 
Frågeställningar:  
 
1. Hur beskriver förskolelärare konflikter som uppstår mellan barnen på förskolan? 
 
2. Hur beskriver förskolelärare att de hanterar konflikter som uppstår mellan barnen på  
förskolan? 
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1.2 Avgränsning  
 
På de flesta förskolor arbetar både barnskötare och förskolelärare sida vid sida, men det är två 
olika yrken. Barnskötare har formellt ett större ansvar för praktisk vård och förskolelärare har 
oftast mer lednings- och pedagogisk ansvar för verksamheten på förskolan 
(Arbetsförmedlingen, 2012). I den dagliga verksamheten är detta däremot inte helt tydligt. 
Utbildningen för att bli barnskötare är på gymnasienivå på barn och fritidsprogrammet. Det är 
även möjligt att utbilda sig på eftergymnasial nivå via Komvux eller en YH-utbildning, då är 
utbildningen på cirka ett och ett halvt år. För att bli förskolelärare krävs det att du studerar tre 
och ett halvt år på högskola eller universitet (Arbetsförmedlingen, 2012). I denna studie har 
yrkesgruppen barnskötare valts bort och istället fokuserat på yrkesgruppen förskolelärare. 
Detta beslut togs eftersom förskolelärare är akademiskt skolad inom ämnet pedagogik, vilket 
leder till att de har en fördjupad teoretisk kunskap om samspel med barn jämfört med 
barnskötare. I vissa fall i studien har det varit tvunget att benämna förskolelärare och 
barnskötare som en enhetlig grupp, vid de tillfällena har de tillsammans gått under 
benämningen pedagoger.  
 
Inom förskolans kontext är det vanligt att det finns olika åldersavdelningar. När begreppen 
småbarnsavdelning respektive äldrebarnsavdelning används menas att grupperna inbegriper 
barn mellan ett till tre år respektive tre till fem år. I studien förekommer även avdelningar 
med barn i åldrarna ett till fem, dessa benämns som blandade avdelningar. I denna studie har 
vi dock inte valt att göra en avgränsning mellan dessa åldersavdelningar. Detta innebär att alla 
ovannämnda åldersavdelningar är representerade i studien.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Genom åren har det presenterats en rad forskning kring ämnet konflikter och barn. Detta 
kapitel inleds med empiriska studier kring området barn och konflikter. I avsnittet presenteras 
tre forskningsstudier som belyser detta område. Den första studien som presenteras valdes 
eftersom den uppvisar lågstadielärares agerande i konflikter. Studien valdes eftersom den 
berör barn i lägre åldrar och kan relateras till, även om den inte direkt berör förskolan. Den 
andra och den tredje studien som presenteras berör barns direkta agerade vid konflikter. Dessa 
valdes för att åskådliggöra både förskolelärare och barns perspektiv på konflikter. Efter de 
empiriska studierna presenteras relevanta teoretiska begrepp och teorier om konflikter som 
relateras till terminologin, emotioner, vuxnas bemötande, hanteringsmöjligheter samt lärande. 
 
2.1 Empiriska studier 
 
Johansson och Johansson (2003) presenterar en studie som visar att lågstadielärare har en 
stark vilja att lösa konflikter mellan barnen genom att skapa enighet (konsensus). Syftet med 
studien var att utforska den etik som uttrycks mellan de yngre skolbarnen och deras 
lågstadielärare. I studien deltog 100 barn i åldrarna mellan sex till nio samt tio lågstadielärare 
från totalt fyra skolor. Under ett helt läsår genomförde Johansson och Johansson (2003) 
intervjuer samt observationer av både vuxna och barn. De observerade undervisningstillfällen, 
raster, utflykter samt måltider. I intervjuerna ställdes öppna frågor för att få utförliga svar. Vid 
utförandet av intervjuguide utgick författarna från teman, det är dock oklart vilka teman de 
arbetade efter. Materialet som samlades in analyserades utifrån diskursteori, som utgår från en 
neutral beskrivning av verkligheten (Johansson & Johansson, 2003). Det som författarna 
upptäckte var att lågstadielärarna efterlyste ett konsensusideal, där meningen var att 
individerna ska ha gemensamma värden. Det visade sig vara betydande för lågstadielärarna 
att barnen hastigt uppnådde konsensus genom att lågstadielärarna snabbt löste konflikten så 
att barnen blev sams. Konsensus uppnåddes genom att barnen antingen sa förlåt till varandra 
eller kramades. Detta beteende beskriver författarna som problematiskt, eftersom det är svårt 
att hitta balansen mellan att skapa konsensus samt ta hänsyn till barnens integritet. Författarna 
menar att barnen genom detta beteende kan bli konflikträdda. Johansson och Johansson 
(2003) syftar på att skolans uppgift är att fostra ansvarsfulla individer i samhället, därför 
menar författarna att det är viktigt att människan inte blir konflikträdd. De anser att förmågan 
att reflektera och argumentera försvinner ifall konflikter löses hastigt genom att 
lågstadielärarna tvingar fram ett förlåt. Johansson och Johansson (2003) studie visar även att 
en del lågstadielärare inte väljer att handskas med konflikter på sättet som presenteras ovan. 
En del lågstadielärare låter istället barnen arbeta igenom sina konflikter och argumentera för 
sina åsikter. I detta resonemang fungerar lågstadielärarnas roll som medlare där de hjälper 
barnen att kommunicera (Johansson & Johansson, 2003).  
 
En annan studie som även fokuserar på konflikter och barn är Ljungbergs (1998) studie. 
Denna studie fokuserar på barnens förmåga att handskas med konflikter utan förskolelärares 
hjälp. Ljungbergs (1998) syfte med studien var ”att kartlägga och beskriva konflikter hos 
förskolebarn och hur de hanterar och löser de situationer som uppkommer efter det att 
konflikter har uppkommit” (Ljungberg, 1998, s. 254). Med hjälp av en videokamera, filmades 
70 barn i åldrarna mellan tre och sex. Ljungberg (1998) upptäckte att en tredjedel av de fall 
som observerades handlade konflikterna om något abstrakt, till exempel vem som skulle stå 
först i kön. Lika vanligt var även att konflikter handlade om en leksak. I 15 procent av fallen 
skapades konflikter där ett barn gjorde ett annat barn illa, genom att exempelvis trampa på 
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den. Lika förekommande var de situationer då ett barn retade ett annat barn. De minst 
förekommande konfliktsituationerna var när barnen störde varandras lek. Delar av resultatet 
som presenterades var bland annat hur barnen löste konflikter utan de vuxnas hjälp. Det 
vanligaste sättet att lösa en konflikt var att de inblandade barnen försökte skapa kontakt på 
nytt genom en ny lek, detta skedde i 50 procent av fallen. Det näst vanligaste sättet var när 
barnen sa förlåt till varandra. I 5 procent av fallen som observerades verkade barnen som en 
medlare vid konfliktfyllda situationer. Barnen vägledde då andra barn till försoning. I 5 
procent av fallen såg också författarna att humor användes som ett redskap av barnen för att 
lätta upp stämningen och få de andra barnen att glömma bort konflikten (Ljungberg, 1998). 
 
I den tredje studien som presenteras undersökte Thornberg (2006) hur barn påstår sig agerar 
för att lösa konflikter. Studiens syfte var att studera om förskolebarns konfliktstrategier var 
situationsanpassade och om konfliktstrategin varierade mellan olika konfliktsituationer. I 
studien deltog 178 barn, som var fem år gamla från 33 olika förskolor, i en mellanstor svensk 
stad. Studiens tillvägagångsätt var att barnen fick åskåda en dockteater mellan två dockor som 
förde en dialog. Barnen fick i slutet av varje dockteaterscen medverka genom att hantera en 
konfliktsituation som uppstod mellan dockorna. Det var sammanlagt fyra olika 
dockteaterscener som visades upp för ett barn i taget. I vår studie har vi valt att presentera två 
av dessa konfliktsituationer. Det var i själva konfliktmomentet mellan dockorna, som 
Thornberg (2006) önskade ta del av barnets perspektiv. Alla scener i dockteatern inleddes på 
samma sätt. Dockorna skulle leka sjukhus och en av dockorna sa att den ville vara läkare, då 
uttryckte den andra dockan att den också ville vara läkare (Thornberg, 2006). Det gjorde att 
konflikten blev ett faktum. Den första dockan presenterade sedan olika strategier för att 
bemöta den spända situationen som uppkommit. Den första strategin var “I'll be the doctor, 
because I said it first!” och den andra strategin var “If I'm the doctor, you could be the one 
who is helping and giving injections and so on” (Thornberg, 2006, s. 105). Den första 
strategin förklarar författaren som rättfärdiggörande för sin ensak, som innebär att barnet har 
rätt att utföra en handling eftersom det barnet påbörjade leksituationen först. Den andra 
strategin benämner Thornberg (2006) som ett alternativt förslag till en lösning, där barnen 
förslår en kompromiss för fortsatt lek. Efter varje konfliktsituation som barnet fick se, 
genomfördes kortare hypotetiska intervjuer med barnet. Intervjuerna handlade om hur barnet 
resonerade och påstod sig agera i de konfliktfyllda situationer samt vilken strategi barnet 
skulle använda i respektive situation. Den sammanlagda intervjutiden efter samtliga 
konfliktscenariona var ca 10 minuter. Thornberg (2006) kodade barnens svar med hjälp av ett 
kategorisystem med sju olika kategorier, för att sedan genomföra tester med olika kvantitativa 
analysstrategier. Det Thornberg (2006) fann genom sin forskningsstudie var att barnen 
hanterade situationen olika beroende på vilket scenario av dockteater de fick ta del utav. I det 
fall då en docka skulle vara läkare eftersom den uttryckte önskan först var bemötande från 
barnen repetitivt då den på ett destruktivt sätt enbart upprepade den första dockans önskning 
om att vara läkare. I det fallet då dockan erbjöds alternativ om att få vara medhjälpare, var det 
den vanligaste lösningen av barnen att tillmötesgående acceptera det erbjudandet. I sitt 
resultat kom Thornberg (2006) fram till att barn redan som små utvecklat en socialkompetens 
och förståelse kring omvärlden. Det innebär att barns hantering av konflikter är 
situationsanpassade och konflikthanteringsstrategi hos barn inte väljs slumpmässigt. 
 
2.2  Forskares definitioner av konflikter  
 
Konflikter är ett väl beforskat område som har forskats utifrån flera olika akademiska 
discipliner, vilket har medfört att begreppet har flera olika definitioner. Marklund (2007) 
menar att det är svårt att definiera begreppet konflikt, eftersom uppfattningen mellan 
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människor varierar. Jordans (2006) definition på begreppet är att ”en konflikt är en interaktion 
mellan minst två parter där minst en part: (1) har önskemål som känns för betydelsefulla för 
att släppas, och (2) upplever sina möjligheter att få sina önskemål tillgodosedda blockerade av 
motparten” (Jordan, 2006, s. 100). Denna definition visar att konflikter inte enbart handlar om 
en motsättning, utan även att den personligen önskningen att få igenom sin vilja hindras. 
Hakvoort (2012) sammanfattar gemensamma drag av flera forskares definitioner på begreppet 
konflikt och drar slutsatsen att konflikter är ”en motsättning och vad parterna vill upplevs som 
oförenligt” (Hakvoort, 2012, s. 30). Detta resonemang präglar till vis del denna studie, det vill 
säga att konflikter uppfattas som motsättning.  
 
Cohen (2005) påstår att konflikter är en naturlig del av livet, därav också en naturlig del av 
skolan. Thornberg (2013) instämmer i detta resonemang och menar att konflikter är något 
naturligt och inte bör betraktas som oroväckande eller negativt, vilket det ofta betraktas som 
av allmänheten. Marklund (2007) instämmer med att konflikter inte bör betraktas som 
negativa då de kan leda till personlig utveckling. Konflikter är avgörande för människans 
utveckling, utan dessa hade inte människan utvecklats i lika stor grad, anser författaren. 
Marklund (2007) menar vidare att det som avgör ifall konflikter blir stärkande eller 
nedbrytande avgörs av hur konflikten hanteras av individerna. Hakvoort (2012) för liknande 
resonemang och menar att konflikter kan delas upp i konstruktiva och destruktiva 
förhållningssätt. Det som avgör ifall en konflikt blir konstruktiv eller destruktiv, beror på hur 
den hanteras, vilket kompletterar samt utvecklar Marklunds (2007) forskning. Dessa 
resonemang pekar på tyngden i att konflikter hanteras på ett korrekt sätt, för att utvecklas till 
konstruktiva lärtillfällen.  
 
Som vi nämnde inledningsvis är konflikter ett väl forskat område. Olika forskare har 
presenterat tolkningar av begreppet och dess innebörd. En del forskare utvecklar och 
förtydligar begreppet ytterligare genom att skapa kategoriseringar av begreppet. Thornberg 
(2013) bryter ner begreppet i sju kategorier för att visa på begreppets komplexitet.  
 

• Kognitiva konflikter innebär att ett barn upplever en motsättning mellan sin egen 
världsbild och nya erfarenheter. Denna typ av konflikter anses vara den främsta 
drivkraften till lärande. 

 
• Mellanmänskliga konflikter beskriver en konflikt mellan minst två parter, det kan även 

beskrivas som interaktionen mellan två parter som tycker olika och visar detta genom 
ord, känslor eller handlingar. 

 
• Sakkonflikter innebär att det uppstår en konflikt mellan en grupp människor för att de 

inte kan komma överens om hur man ska värdera en händelse eller ett påstående. 
 

• Intressekonflikter handlar om att minst två parter bråkar för att de inte är överens om 
hur resurser ska fördelas mellan dem. 

 
• Värderingskonflikter uppstår när minst två parter inte kan komma överens om olika 

värderingar. 
 

• Känslokonflikter innebär att minst två parter har svårt att se likheter mellan varandra 
och är i konflikter på grund av att det irriterar sig på varandra. 
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• Pseudokonflikter innebär att parterna i grund och botten är överens men att de 
missförstår varandra (Thornberg, 2013). 

 
Genom att göra en kategorisering av begreppet konflikt skapas en tydligare uppfattning 
mellan begreppet och dess olika kategorier. Thornberg (2013) menar dock att trots att 
begreppet konflikt förtydligas genom dessa kategorier är det inte alltid tydligt i vilken 
kategori individen befinner sig i. Vanligt är även att inte enbart befinna sig i en kategori utan 
istället flyta runt mellan dessa olika kategorier, vilket återigen försvårar terminologin. 
Marklund (2007) presenterar liknande resonemang som Thornberg (2013) för att tydliggöra 
begreppet konflikt. Marklund (2007) skriver att intrapersonella konflikter är konflikter som 
uppstår inom individen och skapas oftast av samvetsproblem och aggressionsblockeringar. 
Interpersonella konflikter uppstår mellan två individer och beror på att man har olika åsikter 
och värderingar. Konflikter som uppstår mellan grupper, berör roller, mål och strukturer 
benämner Marklund (2007) som apersonella konflikter. En kombination av ovan nämnda 
konflikter som uppstår inom och mellan en grupp individer benämns som 
intergruppkonflikter. 

2.3 Konflikter och emotioner 
 
Långström och Viklund (2005) menar att de allra flesta konflikter uppstår genom att en 
person blivit känslomässigt berörd i relation till någon annan. Detta innebär att känslor spelar 
en betydande roll när det uppstår konflikter (Szklarski, 1996). Wahlström (1996) menar att 
när konflikter ska lösas fastnar individer ofta i själva konfliktsituationen. Författaren anser att 
det uppenbarligen är viktigt att förstå situationen, men man måste även lägga märke till den 
stora påverkande faktorn: känslorna. Alla människor upplever händelser olika och reagerar 
olika i situationer, vilket medför att det skapas både positiva och negativa känslor vid 
konflikter. De positiva känslorna som kan uppstå är till exempel rättvisa och frihet. För att 
rättvisa ska ske måste konflikten erkännas och bearbetas. Genom att erkänna att det finns en 
konflikt skapas känslor av frihet (Palm, 2010). Dessa känslor är viktiga för individen eftersom 
det leder till positiva erfarenheter av konflikter i framtiden. Wahlström (1996) fortsätter i 
liknande spår och anser att erkännandet är nyckeln i många fall till att lösa konflikter. Genom 
att förstå sina egna känslor samt inse att dessa känslor inte är identiska med andra människors 
känslor, skapas en förståelse och ett samförstånd mellan människors olikheter. När detta 
bekräftas skapas en förutsättning för att lösa och hantera konflikter. De negativa känslorna 
som exempelvis kan uppstå vid konflikter är obehag, oro samt kränkning (Wahlström, 1996). 
Enligt Kjolfjord (2009) kan konflikter ge upphov till känslor av orättvisa, eftersom en part 
upplever sig ha blivit kränkt.  
 

Om ett barn rycker mössan från huvudet från ett annat barn räcker det kanske inte att få mössan tillbaka 
om den personliga kränkningen som känns som värst. Barnet måste/bör ge tillfälle att uttrycka vad det 
kände när hon eller han förlorade sin mössa på samma sätt som barnet som tagit mössan ska ges utrymme 
att förklaras sina känslor för agerandet. (Kjolfjord, 2009, s. 34) 
 

Det är oftast svårt att identifiera roten till konflikter och ibland kan konflikter förbises trots att 
ingen lösning har uppkommit. När det inte uppkommer en lösning på konflikten kan det 
resultera i känslor av bitterhet, men även känslor av orättvisa samt skuldbeläggning av andra 
människor. När man går vidare utan att lösa konflikter kvarstår känslorna av konflikten. Detta 
kan förklaras som ett isberg av konflikter där en tiondel av konflikterna syns över ytan och 
nio tiondelar under ytan, som ständigt ger upphov till nya konflikter och aggressioner 
(Wahlström, 1996). 
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Att barn får vredesutbrott, skriker, slåss, biter andra barn eller uppvisar andra destruktiva 
beteenden är inget ovanligt uppträdande på förskolan. En anledning till att barn uppvisar 
destruktiva beteenden vid uppkomsten av konflikter är för att de inte har lärt sig att handskas 
med konflikter på ett konstruktivt sätt. Det kan även vara så att barn fortsätter att använda sig 
av destruktiva strategier för att responsen som barnet får från vuxna eller andra barn i 
omgivningen är tillfredsställande och tillgodoser barnets behov menar Webster-Stratton 
(2009). Thornberg (2006) anser att långvarig användning av opassande strategier för att lösa 
konflikter kan leda till aggressioner, en offerroll och kamrat avisade, vilket gör att barnet mår 
psykiskt dåligt. Detta resonemang visar på att omgivningens respons är avgörande för barnets 
strategier vid konflikter. Vuxnas sätt att bemöta känslor är därmed grundläggande. Wahlström 
(1996) menar att barn anpassar sitt sätt att visa känslor baserat på hur vuxna i barnets 
omgivning agerar och reagerar. Genom att förskolelärare exempelvis bagatelliserar barnets 
känslor eller ignorerar dem medför detta att barnet lär sig att inte uppvisa känslor. Detta 
medför att barnet kapslar in sina känslor, vilket kan leda till identifikationsproblem. Ifall 
förskolelärare medvetet arbeta med att tydliggöra känslor, både sina egna och barnets blir 
detta ett viktigt redskap för att hantera konflikter.  
 
Det finns olika perspektiv på att förstå känslor som uppkommer vid konflikter. Szklarski 
(1996) menar att det krävs kompetens för att prata om känslor. Det är en kompetens som 
småbarn inte besitter eftersom de är för små för att lära sig att hantera känslor. Webster-
Stratton (2009) menar istället att ansvaret ligger hos förskoleläraren att stödja och uppmuntra 
barnen, så att de lär sig att hantera känslor och konflikter. Detta är dock ingen lätt process 
eftersom det är väldigt tidskrävande och kräver både tålamod och repetitioner. Det är orimligt 
att förvänta sig att barnen ska veta hur de ska hantera känslor och konflikter med en gång. 
Webster-Stratton (2009) menar vidare att en del barn har skriv- och lässvårigheter medan 
andra barn har problem med att hantera känslor och lösa konflikter och därför behöver de 
barnen mer stöd, vilket ska anses helt normalt. 
 
2.4 Vuxnas agerande vid konflikter 
 
Förmågan att hantera konflikter kräver social kompetens och kommunikativa färdigheter, 
vilket är viktigt att personer med ledarpositioner innehar (Wahlström, 1996). Friberg (2012) 
poängterar vikten av att pedagoger besitter kompetens för att hantera konflikter. Författaren 
anser vidare att pedagogerna bör ha en utvecklad kommunikationskompetens, eftersom 
kommunikationen är en stor del i hanteringen av konflikter. Det är även viktigt med 
självinsikt och empatisk förmåga samt förståelse för sitt eget tänkande. Detta tänkande kan 
skilja sig från andras på grund av kön, tidigare erfarenheter, mognad och kulturell bakgrund. 
Wahlström (1996) anser även att det är viktigt som pedagog vara tydlig med sina känslor för 
att inte skapa osäkerhet hos barnen, eftersom barnet ofta speglar pedagogens känslor. Öhman 
(2011) anser att det är viktigt att pedagogen följer barnens samspel vid konflikter. Genom att 
följa samspelet i barngruppen skapas en förståelse av situationen och det blir tydligare för 
pedagogen att förstå konfliktsituationen.  
 
När det sker en konflikt är det grundläggande att barnen äger samt tar ansvar över konflikten 
(Palm, 2010). Dock menar Palm (2010) att det är allt vanligare att konflikter inte löses mellan 
barnen. Istället “stjäls” konflikten av andra människor som vill hjälpa till med 
konfliktlösningen. Ett exempel är när en förskolelärare går in i konflikter och tar över 
konflikten. Palm (2010) menar vidare att när barn går till läraren för att få “rättvisa”, det vill 
säga att få ett svar om vem som har rätt samt fel, så är inte konflikten löst utan konflikten 
mellan barnen kvarstår. Detta eftersom känslorna till konflikten kvarstår. Istället bör barnen 
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diskutera med varandra och berätta hur de känner samt använda sig av en medlare ifall detta 
skulle behövas (Palm, 2010). Vilket i detta fall innebär att förskoleläraren bör inta rollen som 
medlare och inte rättskipare, genom att förskoleläraren låter båda barnen komma till tals och 
förklara sin syn på situationen.  
 
Det är viktigt att en förskolelärare kan sätta gränser men även visa empati (Palm, 2010). Barn 
behöver vuxnas hjälp för att veta vilka medel de ska använda sig utav för att uppnå sina mål, 
eftersom barnen har svårt att urskilja mellan medel och mål. Vuxna förstår däremot den klara 
skillnaden mellan mål och medel och bör vägleda barnen att välja empatiska medel för att 
uppnå deras mål. Denna process är avgörande för barnens utveckling och lärande (Faldalen, 
2010). 
 
2.5 Hanteringsmöjligheter vid konflikter 
 
När strategier för konflikthantering presenteras i skolvärlden går det i många fall inte under 
den benämningen utan benämns som exempelvis social-emotionell träning, 
fredsundervisning, våldsprevention och medborgarutbildning (Hakvoort, 2012). Detta skapar 
en större förvirring i ett redan komplicerat begrepp. Förskolelärarens syn på konflikter är 
betydande för hur konflikter uppfattas och hanteras. Palm (2010) menar att den terminologin 
som individen utgår ifrån präglar den syn den har på konflikter samt påvisar hur konflikter 
bör hanteras.  
 
Hur en konflikt löses beror på en rad olika faktorer enligt Kjolford (2009). En faktor är hur 
konflikten ser ut, en annan är vem som är involverad, samt vem som ska lösa konflikten. Alla 
konflikter hanteras olika. Detta innebär att det inte finns en universal metod som fungerar för 
alla konflikter. Det gör det mycket viktigt att som förskolelärare besitta den kompetens som 
krävs för att tillämpa olika metoder för att kunna hantera konflikter på ett lämpligt och 
konstruktivt sätt (Friberg, 2012). Szklarski (2007) yttrar att det är betydelsefullt att det finns 
en metod att arbeta efter vid hantering av konflikter, vilken metod som används är av 
underordnad betydelse eftersom de alla strävar mot samma mål, nämligen att konflikten skall 
lösas.   
 
Marklund (2007) anser att lösningen till konflikter är att hitta den struktur som finns inom den 
gruppen av individer som befinner sig i konflikten. Till Marklunds (2007) efterfrågan på att 
hitta struktur i gruppen som befinner sig i konflikter presenterar Szklarski (2007) en modell 
som skapar struktur i hanteringen av konflikter. Szklarski (2007) menar att all rationell 
hantering av konflikter behöver inledas med en diagnos, det vill säga en kartläggning över 
situationen. Diagnosen bör börja med att identifiera konflikten, hur den uppkom, dess 
nuvarande utvecklingsfas samt hur betydelsefull den är för de inblandade parterna. Diagnosen 
ska ge svar på: ”Vad handlar motsättningen om? Varför har det blivit så här? Hur länge har 
konflikten pågått och hur har den hanterats hittills? Hur påverkas parterna och omgivningen?” 
(Szklarski, 2007, s. 52). Det är diagnosen som ska ge svar på hur hanteringen av konflikter 
ska gå till. Det gör att diagnosen är mycket viktig för att kunna göra korrekta bedömningar 
och hantera konflikter på bästa sätt (Szklarski, 2007). Genom att göra en diagnos på 
konflikter skapas en kontinuitet i hanteringen av konflikter, vilket underlättar för exempelvis 
pedagogerna på förskolan att arbeta på samma sätt med konflikter. 
 
2.6 Konflikter och lärande 
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Konflikter har ett nära samband med lärande (Marklund, 2007; Wahlström, 1996). För att 
lärande ska ske i konfliktfyllda situationer måste barnen har förmåga att sätta sig in i hur det 
andra barnet upplever konflikten. Genom den förståelsen skapas utveckling hos barnet 
(Wahlström, 1996). En tillvaro utan konflikter skulle innebära att en stor möjlighet till lärande 
skulle försvinna (Hakvoort, 2012). Enligt Hakvoort (2012) är konflikter oerhört lärorika och 
utvecklande vilket innebär en förlust för den in hämtningen av kunskap och erfarenhet som 
konflikter medför om de skulle försvinna eller hindras.  
 
Enligt Williams (2006) sker det ett vardagslärande barn emellan. Detta leder till att kamrater 
har stor betydelse för barns lärande och utveckling (Williams, 2006). Genom att barn 
använder lek och leksaker, får de en större insikt i hur olika situationer ska hanteras. Lärande 
och lek är två olika fenomen som är starkt sammankopplade. Genom lek utvecklas barnen och 
lär sig nya saker. Lek kan ge en känsla av kompetens då barnet upplever att den lär sig att 
handskas med vardagliga situationer eftersom barnet styr och bestämmer själv hur den ska 
leka. När barnet tar egna beslut, leder det till ett utvecklat lärande (Öhman, 2011). Vid barns 
lek skapas konflikter emellan barnen. Genom konflikterna lär sig barnen att förstå relationer 
på ett bättre sätt. De förstår vilka krav och villkor de ställs på deras kompisrelation 
(Thornberg, 2013). Barnen utvecklas när de får möjlighet att prata om en situation och 
försöka komma fram till hur den situationen ska lösas (Kärrby, 2001). Hakvoort (2012) yttrar 
att alla konflikter förmodligen inte kan lösas men det är viktigt att de blir hanterbara. Genom 
att hantera konflikterna blir de konstruktiva, dynamiska och fruktbara tillfällen för lärande.  
 
Thornberg (2006) använder sig av begreppet kamratkonflikter för att beskriva de konflikter 
som uppstår mellan barn. Dessa konflikter uppstår ofta på en förskola. Kamratkonflikterna 
anses vara en vanlig form av social interaktion för barnen. Dessa konflikter löser barnen oftast 
utan en vuxens medverkan genom interaktion med varandra. Kamratkonflikterna ger barnen 
möjligheter att utveckla relationer till varandra, eftersom barnen testar varandras gränser och 
tolkar omgivningens tolerans. Thornberg (2006) menar att kamratkonflikter utvecklar 
människors etik och förmågan att samverkar med sig själv och andra. Detta är en process som 
sker många gånger och under lång tid, vilket gör att ett lärande sker. 
 
2.7 Två perspektiv på lärande 
 
I detta avsnitt presenteras två perspektiv på lärande. De två perspektiv som presenteras är 
delar av Piagets syn på lärande, samt det sociokulturella perspektivets syn på lärande. 
Anledningen till att dessa stora perspektiv har valts att lyftas fram är, då vi anser att de är två 
skilda perspektiv som ser på lärande från två olika vinklar. Det är viktigt att ha båda 
perspektiv i beaktning för att skapa en större förståelse kring lärandeprocesser. 
 
2.7.1 Piagetiansk syn på lärande  
 
Piagets utvecklingsteori har haft mycket stort inflyttande på den västerländska 
utbildningskulturen. Hans teorier har förändrat synen på inlärning, undervisning, 
utbildningssystem, läroplaner och det konkreta arbetet i den svenska skolan. Piaget var 
ursprungligen naturvetare, vilket innebär att han har influerats från biologin när han beskriver 
lärande och utveckling. Han ansåg att lärande var en aktiv process. Piaget sökte att ge ett 
helhetsperspektiv och allmän förståelse för människans intelligens (Williams, 2006). Det var 
genom att undersöka barns beteende och tankar kring vardagsfenomen, som gjorde att Piaget 
drog slutsatsen att barn passerar olika utvecklingsstadier under sin uppväxttid. Han ansåg att 
ett barn inte är mer intelligenta än sitt stadie, vilket i de flesta fall innebär sin ålder. Han 
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menade vidare att verkligheten konstruerats genom mentala strukturers utveckling. Piaget 
ansåg att ett barn måste ha klarat av ett stadie för att nästa stadie ska kunna uppnås 
(Kroksmark 2011). Ett genomgående drag i Piagets perspektiv är att utveckling sker i samspel 
med andra barn. Piaget anser att det ständigt förekommer kognitiva konflikter hos barn. 
Vilket innebär att barnet upplever en motsägelse mellan sig själv och omvärlden. De 
kognitiva konflikterna stimulerar barnen till förändring eftersom barnen tvingas reflektera 
kring sina personliga uppfattningar och pröva nya idéer (Williams, 2006). 
 
Barn lär sig av varandra, då de kommunicera på en nivå som barnens sinsemellan förstår. 
Piaget ansåg att barn lär sig framförallt från andra barn och inte från auktoritet som lärare och 
föräldrar. Det är genom mothugg från andra barn som stimulerar lärandet eftersom barn mot 
andra barn kan på ett ärligt sätt vara öppna, ifrågasätta samt utveckla sin egen argumentation 
och tänkande. Barnen är tvungna att utvecklas för att inte komma efter i tänkandet och 
rättfärdiggöra sina egna beslut inför andra barn (Williams, 2006). Skolan är en mycket viktig 
samspelsmiljö, där barnen agerar och utvecklas dagligen i och med att interaktion med andra 
barn sker ständigt. Lärarens roll blir att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling 
genom stöttning (Kroksmark 2011). 

2.7.2 Sociokulturella perspektivets syn på lärande  
 
Det sociokulturella perspektivet ser på människan som en varelse med fysiska och kognitiva 
resurser. I detta perspektiv ligger fokus på samspelet mellan individ och kollektiv (Säljö, 
2010). Det sociokulturella perspektivet har sin början i Vygotskijs arbete om utveckling, 
lärande och språk (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). En utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet beskriver hur individer och grupper använder sig utav fysiska och kognitiva 
verktyg för lärande. Verktyg innebär de resurser som individen har tillgång till. Genom dessa 
verktyg kan människan i samspel med andra utvecklas och läras (Säljö, 2010). Vygotskij 
ansåg att språket var ett viktigt verktyg för utveckling och lärande eftersom barn härmar 
vuxnas språk (Vygotskij, 2001). I ett sociokulturellt perspektiv ser man att lärande sker 
genom att man deltar i interaktion och samspel med andra. Därmed utvecklas användandet av 
både fysiska och kognitiva redskap så som språket (Säljö, 2010).  
 
Det grundläggande för det sociokulturella perspektivet när det kommer till lärande är att 
lärandet ses som situerat. Det sociokulturella perspektivet utgår från att mänskliga handlingar 
är situerade i sociala sammanhang. Människan agerar utifrån kunskap, tidigare erfarenheter 
samt vad omgivningen accepterar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv hjälper människor 
varandra att utvecklas och att tolka omvärlden. För ett barn sker denna utveckling genom lek 
eller annan samspel med omgivningen. Barnet lär sig normer och regler genom att 
uppmärksamma hur omgivningen reagerar (Säljö, 2010).  
 
Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet utvecklingzon. Utvecklingzonen 
innebär skillnaden mellan vad ett barn klarar av på egen hand och med hjälp av någon annan. 
Byggnadsställning är ett begrepp som används för att beskriva den nödvändiga stöttningen 
från vuxna till barn. Byggnadsställningen innebär det stödet som den vuxna ger barnet i form 
av bland annat dialog, som successivt hjälper barnet att utvecklas och lära nytt. Denna form 
av stöttning bör finnas kvar tills den vuxne ser att barnet kan hantera sin uppgift på egen hand 
(Smidt, 2010). 
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3. METOD  
 
I detta kapitel behandlas inledningsvis de metodologiska utgångspunkterna. Därefter 
presenteras en beskrivning av studiens undersökningsdesign och tillvägagångssätt som 
redogör urvalet, data insamlingen samt bearbetningen av data och analys. Avslutningsvis i 
kapitlet behandlas de etiska överväganden. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Det är vanligt inom forskning att skilja mellan kvalitativa och kvantitativa studier, då det är 
två olika förhållningssätt. Denna studie är utformad efter en kvalitativ karaktär. Den 
kvalitativa forskningsansatsen kan beskrivas som en upptäcktsfärd, där forskaren eftersträvar 
att få en bredare förståelse kring ett specifikt undersökningsområde. Inom den kvalitativa 
forskningen är det betydande att djupgående förklara resultatet istället för att enbart presentera 
det. Kvalitativa forskningsmetoder bygger oftast på ett induktivt förhållningsätt, något som 
även påverkat vår studie. Ett induktivt förhållningssätt innebär att forskningsprocessen startar 
med insamlingen av material som bearbetas och därifrån skapas förklaringar eller teorier. Det 
är i relation mellan praktik och teori, som forskningsresultaten skapas i induktiv forskning 
(Bryman, 2011).  

Syftet med studien var att undersöka hur förskolelärare resonerar kring konfliktfyllda 
situationer i barngruppen på förskola. Detta uppnåddes genom att beskriva, analysera och 
diskutera förskolelärares uppfattningar kring konfliktfyllda situationer. Den 
vetenskapsteoretiska inriktningen för denna uppsats är inspirerad av en fenomenologisk 
ansats, som kan ses som ett hjälpmedel för att besvara studiens syfte. Fenomenologins mål är 
att undersöka på vilket sätt individer skapar mening i den kontext de befinner sig. Det är 
viktigt inom den fenomenologiska ansatsen att författaren lägger parentes kring sina egna 
subjektiva och förutfattade meningar för att förstå världen utifrån respondenternas perspektiv 
(Bryman, 2011). En närmast omöjlig uppgift, men eftersträvansvärt inom kvalitativ forskning. 
 
3.2 Undersökningsdesign och tillvägagångssätt  

Vid kvalitativ forskning är ett undersökande förhållningsätt mycket viktigt. Det material som 
samlas in genom intervju eller observationsstudier är det materialet, som forskaren har att 
arbeta, förstå och tolka fenomenet med (Bryman, 2011). Det forskningsredskap som valdes 
till denna studie var intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är genom 
intervjuer som en persons subjektiva tankar träder fram. Det leder fram till att en kvalitativ 
forskningsintervju ansågs lämplig, för att besvara studiens frågeställningar.  

3.2.1 Forskningsprocess och litteratursökning 

Ett av de första stegen i forskningsprocessen var att precisera studiens forskningsområde. Det 
var ett komplicerat moment, då det var flera liknande undersökningsområden som 
diskuterades innan det aktuella problemområdet beslutades. Forskningsprocessen följdes 
sedan av en bred litteratursökning från bibliotek och från databaserna UniSearch och LIBRIS. 
De sökord som användes i litteratursökningen var: konflikthanteringsmetod, mobbning, retas, 
konflikthantering, gräl, lärande, bråk, hantering av konflikter, kivas, förskolan, conflict, 
learning, conflict strategies, preschool. Litteratursökningen över forskningsområdet 
utmynnade i, att från befintliga teorier och tidigare forskning skapa en översiktlig bild av 
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forskningsområdet. Den insamlade informationen utgjorde sedan ett stort stöd i formandet av 
den teoretiska referensramen och utformning av studiens intervjuguide.  

3.2.2 Urval 

Studiens urval har liknat en kombination mellan ett målstyrt urval och ett bekvämlighetsurval. 
Ett målstyrt urval innebär att intervjuerna grundar sig på personer som antas kunna besvara 
studiens frågeställningar och syfte. Ett bekvämlighetsurval förklaras istället genom en person 
som är lättillgänglig för forskaren (Bryman, 2011). Valet av urval är avgörande för kvalitén i 
studien, då det handlar om vilka personer som kommer att delta.  

Den första kontakten med studiens respondenter var över telefon, då vi ringde till flera 
förskolor i den staden där studien genomfördes. I momentet att kontakta förskolorna var det 
viktigt att tydliggöra att respondenterna skulle vara utbildade till förskolelärare och inte 
barnskötare, i detta skede visas det målstyrda urvalet. De förskolelärarna som svarade i 
telefon var i de flesta fall de som vi intervjuade, i enstaka fall förmedlade förskoleläraren 
förfrågan vidare till andra kollegor inom förskolan. Orsaken till att kontakten förmedlades 
vidare till andra kollegor inom verksamheten var på grund av tidsbrist samt ointresse för att 
delta i studien. Oavsett ifall kontakten förmedlades vidare eller ifall personen som svarade i 
telefon deltog i studien, liknar detta urval ett bekvämlighetsurval, då vi inte styrde vilka 
individer som skulle delta i studien. Vilket resulterade i att studiens urval liknar en 
kombination mellan ett målstyrt- och bekvämlighetsurval.  

Det var sammanlagt cirka 30 förskolor som kontaktades för intervju dock enbart nio förskolor 
som var villiga att delta, vilket ansågs vara ett lämpligt antal.  Åtta av förskolorna var 
kommunala, en var privatägd. Av samtliga förskolor var två mångkulturella. Det var 
sammanlagt tio respondenter som intervjuades. På en förskola intervjuades två förskolelärare 
samtidigt efter deras önskemål, den ena respondenten var mindre verbalt aktiv därav inte lika 
framträdande i studiens resultat. Det var nio kvinnor och en man, i åldrarna 25-65 år med 
blandade arbetslivserfarenheter inom förskolan som intervjuades. Respondenterna arbetade på 
olika avdelningar inom förskolan. Det var fyra respondenter som arbetade på 
småbarnsavdelning, två på äldrebarnsavdelning och på fyra förskolor var det blandande 
åldrar. 

3.2.3 Intervjuer 

Det är i intervjuerna som vi får ta del av allt forskningsmaterialet för studien. Denna process 
är mycket tidskrävande och kräver planering för att uppnå ett bra resultat. Vid formulerandet 
av intervjufrågorna fanns studiens syfte och frågeställningar i åtanke, som en röd tråd vi sökte 
att följa. Det skapades i ett tidigt skede en semi-strukturerad intervjuguide med öppna frågor 
(se bilaga 2). En semi-strukturerad intervjuguide innebär att alla intervjuer utgick ifrån samma 
frågor dock påverkades strukturen av respondentens svar. Vid användandet av en semi-
strukturerad intervjuguide finns det även möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna 
(Bryman, 2011). Den semi-strukturerade intervjuguiden gjorde att ordningen på frågorna 
varierade, samt vilka följdfrågor som ställdes. Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av 
samma intervjuguide. Intervjuguiden inledes med fem generella frågor för att bland annat få 
reda på när respondenterna utbildade sig och respondenternas egen definition av en konflikt i 
allmänhet. Resterande 18 frågor var mer fokuserade på konflikter som på något viss berörde 
barn på förskolan. Kort sammanfattat berörde intervjufrågorna fyra olika teman, (1) konflikter 
på förskolan, (2) positiv och/eller negativ syn på konflikter, (3) lärande och konsekvenser av 
konflikter samt (4) förskolelärarnas arbetssätt kring konflikter. Sammanlagt bestod 
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intervjuguiden av 23 frågor och samtliga intervjuer tog cirka 35 minuter, vilket var inom den 
planerade tidsramen.  

Kvale och Brinkmann (2009) betonar att intervjusituationerna inte ska vara för formella, 
eftersom det kan påverka respondenternas svar. Det eftersträvas att intervjusituationen ska 
kännas naturlig, som ett enkelt samtal och inte konstlad, som i ett förhör. För att uppnå en 
tydligare förståelse för respondenternas upplevelser kring konfliktfyllda situationer 
genomfördes samtliga intervjuer av båda författarna. Det beslutet togs trots att vi var 
medvetna om eventuella risker om att respondenten skulle kunna bli försiktiga i sina svar.  Vi 
ansåg att det var betydande att skapa en naturlig intervjusituation, därav ställde vi båda aktivt 
frågor samt följdfrågor under intervjuerna. Alla intervjuer i studien genomfördes på den 
förskola där respektive respondent arbetade på. Vi upplevde detta positivt eftersom vi fick se 
den platsen som respondenterna pratade om samt känna lite på atmosfären på förskolan. På 
flera av förskolorna gavs det även en rundvandring där respondenterna berättade hur de 
arbetade på de olika avdelningarna inom förskolan. När vi intervjuade respondenterna var 
ämnet om konflikter inte avlägset för dem, då de minuterna innan kunde ha hanterat en 
konfliktfylld situation mellan barnen. Språket som användes under intervjun var inte formellt 
formulerat, utan enkelt och vardagligt. Ett icke formellt språk var i åtanke vid skapandet av 
intervjuguiden och vid följdfrågorna.  

Innan forskningsintervjuerna genomfördes prövades intervjuguiden i en pilotintervju över 
telefon med en förskolelärare. Pilotintervjun gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. När 
pilotintervjun var genomförd gjordes det en enklare analys av intervjun. Analysen av 
pilotstudien uppmärksammade oss om flera brister och otydligheter i intervjuguiden, vilket 
ledde till förändringar. En del frågor raderades, andra justerades eller formulerades om. 
Pilotintervjun gjorde intervjuguiden mer välgjord och genomarbetad till 
forskningsintervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) belyser vikten av att göra en pilotstudie 
innan man genomför forskningsintervjuerna, då flera felkällor kan uppmärksammas. 
Pilotintervjun gav oss tillfälle att pröva intervjulängden samt säkerställa att frågorna var 
begripligt formulerade.  

3.2.4 Bearbetning och analys 

Bearbetning och analys är en mycket betydande del i forskningsarbetet eftersom den 
information som getts av respondenterna ska behandlas för att skapa ett resultat av studien. 
För att underlätta denna process spelades alla intervjuer in och sedan transkriberades 
ljudinspelningarna. Det säkerställde att vi inte missade något som respondenterna berättade 
och kunde göra mer välutvecklade analyser. 

Transkribering är ett viktigt moment, då det är utifrån transkriberingen av texten som 
analysen och senare studiens resultat skapas ifrån. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det 
är betydelsefullt vem transkribenten är samt hur transkriberingen av materialet sker. Det var 
därför viktigt att som kollegor diskutera oss samman, för att kunna bearbeta texten på 
liknande sätt. Vi transkriberade intervjuerna enskilt vartefter intervjuerna genomfördes. 
Transkriptionen av intervjuinspelningarna gjordes ord för ord med talspråk, så som 
respondenterna formulerade sig. Hummande och pauser valdes bort i transkriberingen, då de 
inte ansågs fylla någon funktion i analysen och studiens resultat.  

Enligt Bryman (2011) vill en kvalitativ forskare, som utför intervjuer ta reda på och 
uppmärksamma både vad en respondent säger samt hur den säger det, så att det skapas en 
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helhetsbild över respondenternas utsagor. I början av arbetet med analysen lästes alla 
transkriberade intervjutexter igenom, för att skapa en översiktlig bild och uppfattning av 
samtliga intervjuerna. Därefter tilldelades varje respondent en siffra mellan 1-10 för att i 
resultatet enkelt kunna urskilja de olika respondenternas svar på intervjufrågorna.  

Den analysmetod som användes för att bearbeta texten och analysera var 
meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att det görs en kortfattad och 
innehållsrik koncentrering av respondenternas uttalanden, i syfte att belysa det centrala i varje 
enskilt uttalande (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vi valde att arbeta gemensamt med analysen, eftersom vi ville skapa en gemensam bild av 
vårt material. I början av meningskoncentreringen läste vi tillsammans återigen igenom 
materialet för att skapa en klarhet över respondenternas uttalanden. Genom att skapa en 
klarhet över materialet kunde vi se gemensamma nämnare i respondenterna yttranden. Dessa 
gemensamma yttranden från samtliga respondenter placerades sedan in i tabeller med två 
spalter. Den ena spalten kallades vi för naturlig enhet och den andra för centralt tema. 
Naturlig enhet förklarar Kvale och Brinkmann (2014) som de uttalanden som respondenterna 
yttrar under intervjun, centralt tema förklaras istället genom de koncentrat som gjort utifrån de 
naturliga enheterna. All intervjumaterial placerades in i tabeller dock valdes en del tabeller 
bort eftersom de inte var i linje med studiens syfte. Sammanlagt användes åtta tabeller som 
genererade i de rubriker som återfinns i resultatet. I nästa steg valde vi de citat som vi ansåg 
vara generella, förklarande samt framhävde olika synvinklar. Det skapades sedan deskriptiva 
utsagor utifrån intervjumaterialet som förstärktes med de utvalda citaten. Detta för att skapa 
en representativ bild av intervjuernas helhet som presenterar studiens resultat. Vi arbetade i 
dessa steg utifrån vår tolkning av meningskoncentrering som Kvale och Brinkmann (2014) 
presenterar.  

Meningskoncentreringen underlättade att få grepp om det som respondenterna yttrade 
eftersom det transkriberade materialet i sig kunde upplevas enormt och svårt att greppa. 
Meningskoncentrering som analysmetod kräver att intervjuaren bortser från sin förförståelse 
och teori, för att skapa meningsfulla intervjuer så som fenomenologin förespråkar (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Detta är mycket viktigt annars blir respondentens resonemang i högre eller 
lägre utsträckning påverkade av intervjuaren, vilket inte är god och eftersträvansvärd objektiv 
forskning. Detta motarbetades genom att vi arbetade gemensamt med analysmaterialet och 
kunde påminna varandra att vara objektiva.  

3.3 Etiska övervägande 

Forskning är ett viktigt område i vårt samhälle eftersom det för utvecklingen framåt. Inom 
den kvalitativa forskningen är den enskilda individen ofta i fokus. Detta medför att det är 
grundläggande att följa de forskningsetiska principerna vid forskning. Under studiens process 
har vi strävat att följa de samhällsvetenskapliga forskningsetiska riktlinjerna med största 
hänsynstagande och respekt. De fyra etiska riktlinjerna som studien har utgått ifrån är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet: En studies respondenter får utan förbehåll information om vad studien 
handlar om, vilken typ av studie, vad dess syfte är och annan väsentlig information. Det ges 
även information om att respondenternas medverkan är frivillig och kan avbrytas när som 
helst ifall respondenterna önskar det (HSFR, 2002). I vår studie strävade vi efter att uppnå 
informationskravet i ett tidigt skede. Den första kontakten med respondenterna var som vi 
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tidigare nämnt genom telefon och då beskrevs studiens syfte. Vidare vid intervjutillfället fick 
respondenterna möjlighet att läsa studiens missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet 
informerades respondenten om ytterligare information kring studien. Respondenten fick även 
möjlighet att ställa frågor kring studiens syfte, användningsområde, samt andra funderingar 
som ansågs relevanta.  

Samtyckeskravet: Det är av mycket hög vikt att ha respondenternas samtycke till att 
medverka, då deras medverkan är frivillig och god forskning utgår utifrån respondenters fria 
vilja. Respondenterna har rätt att avbryta och enbart besvara de frågor, som de vill. Det leder 
till att det forskningsmässigt inte kan ställas några krav på att respondenterna måste 
genomföra intervjun (HSFR, 2002). Vi upplevde det inte problematiskt att uppnå 
samtyckeskravet då vi under hela processen var tydliga med respondenterna att deras 
medverkan var frivillig. Vi betonade även att de inte behövde svara på de frågor som de 
upplevde obekväma under intervjun.  

Konfidentialitetskravet: Inom forskning är det viktigt att respondenterna som deltar i studier 
inte kan identifieras av utomstående personer efter deras yttrande eller handlingar (HSFR, 
2002). Detta krav uppfylldes genom att all personlig information hanterades konfidentiellt. 
Informationen om studiens konfidentialitet har getts både muntligt, inför intervjun och 
skriftligt, via missivbrevet. I denna studie är det omöjligt att kunna identifiera respondenterna 
eftersom inga namn eller personliga uppgifter framkommer.  

Nyttjandekravet: Den insamlade forskningsdata används enbart till det syfte som uppgetts 
(HSFR, 2002). Respondenterna som deltog i denna studie informerades om att alla 
ljudinspelningar samt transkriberad materialet skulle användas till yttrat syfte samt raderas 
efter studiens avslut. 
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4. RESULTAT  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolelärare resonerar kring konfliktfyllda 
situationer i barngrupper på förskolan. Nedan presenteras resultatet av intervjuerna som har 
analyserats. Alla tio respondenter har blivit representerade för att belysa studiens resultat. 
Rubrikerna som presenteras nedan uppfyller de teman som användes vid analys av de 
empiriska resultaten.  

4.1 Konflikter som företeelse på förskolan 
 
Respondenterna hade många splittrade uppfattningar kring vad begreppet konflikt innebar 
samt hur detta kan visas genom olika situationer på förskolan. Respondenternas svar kan 
sammanfattas som att begreppet konflikt innebär att två viljor inte kan enas för att uppnå ett 
mål.  
 
”Det är när två viljor inte kan komma till ett svar, så att säga. Enas helt enkelt. Inte att man 
ska tycka samma sak men att man ska komma överens”(Resp 5). 
 
En annan respondent definierade konflikter på följande sätt:  
 
“(…) det liksom att man kan ha en diskussion och tycka olika om saker och ting men när man 
löser det i samtalsform är det ingen konflikt, en konflikt blir mer på ett mer komplex nivå” 
(Resp 9 ).  
 
De flesta respondenterna var eniga om att konflikter på förskolan mellan barnen inte är 
långvariga. Barnen är väldigt snabba på att reagera och på grund av detta bryter konflikterna 
ut väldigt snabbt och väldigt ofta. Anledningen till att konflikterna mellan barnen i förskolan 
inte är långvarande är eftersom barnen är snabba med att förlåta och glömma bort konflikten.  
 
”Mm nu när jag jobbar på småbarnsavdelningen så ligger det mig närmast hjärtat, och då är 
det explosion. Det är väl därför jag associerar till det ee men då går det väldigt fort, och det 
blir skrik och tumult” (Resp 6). 
 
“Mellan barn och konflikter, dom är så snabbt uppblossade och ner snabbt befallande, ni vet 
ju själva hur det kan vara. Det bara slå till jätte fort och lika snabbt är det glömt och 
förlåtet” (Resp 5).  

4.2 Orsaker till konflikter 
 
Två betydande faktorer till konflikter var materiella föremål och roller i lekar. De visade sig 
att förskolelärare som jobbade på småbarnsavdelningar tyckte att den främsta faktorn till 
konflikter var materiella föremål. Dock visade det sig att förskolelärare som jobbade på 
äldrebarnsavdelning ansåg istället att roller i lekar var den främsta orsaken till konflikter. De 
materiella föremålen var inte längre lika intressanta för de större barnen eftersom större barn 
hellre leker i grupp och inte främst med leksaker som de mindre barnen.  
 
”Ee oftast är det så att barnen blir osams om leksaker, eller att framför allt är det leksaker att 
dom ska ha samma (…)” (Resp 9). 
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”Liksom att den tar den saken jag har i leken och jag vill ju ha den i leken. Det är ju oftast 
om saker, det handlar om eller rollerna i leken” (Resp 2). 

4.3 Konflikter och dikotomin “positiv” - “negativ” 
 
Konflikter uppfattades som en viktig del av förskolan och livet enligt respondenterna. En stor 
del av respondenterna upplevde konflikter som något positivt. Det positiva med konflikterna 
var att barnen utvecklades, men även att konflikter sågs som ett redskap för att hitta sin plats i 
livet. Det var väldigt tydligt att majoriteten av respondenterna upplevde konflikterna som ett 
verktyg för att lära barnen socialt samspel och empati. Det var viktigt att lära barnen lösa 
konflikter på egen hand eftersom det resulterade i att de fick de rätta redskap för att bemöta 
konflikter i framtiden.   
 
”Ja, asså vi försöker ju hjälpa dem att lösa konflikten själva och det är ju något de behöver 
för framtiden. För konflikter hamnar vi alltid i, alla och då måste man ju liksom prata och 
lösa dem, så det kan vara en positiv del, att man redan som barn övar här prata och ser vad 
som blir fel (…) Ja, ja gör att de måste lära sig det som små. När ska de annars lära sig?” 
(Resp 1). 
 
”Ja det är ju ett lärande att kunna samspela tillsammans med andra, komma överens, 
kommunicera, å prata och lösa konflikter verbalt. Så det är ju positivt ” (Resp 4).  
 
En minoritet av respondenterna hade en annorlunda syn på konflikter och upplevde inte att 
konflikten i sig var positiv. Detta eftersom det var jobbigt för barnet när den befann sig i 
konflikter eftersom det skapade oro och ångest. När barnen lyckades lösa konflikten, 
medförde konflikten en positiv känsla av framgång vilket ansågs vara gynnsamt. Enligt 
respondenternas yttrande framgick det att en del barn gillade att befinna sig i konflikter 
eftersom det skapades uppmärksamhet och bekräftelse kring det barnet. Några respondenter 
berörde även att en del barn gör vad som krävs för att bli sedda och hörda och att de tar till 
konflikter som ett redskap för att synas inte var ovanligt. 
 
”Aa efteråt men inte in i konflikten, då är det oftast grått och ångest och oro men efteråt när 
vågen har lagt sig och man sitter men dom och försöker prata om vad som har hänt (…)” 
(Resp 5).  
 
”(…) tänker jag konflikt här för får jag ta plats, jag kanske söker konflikter för det är mitt sätt 
att få uppmärksamhet och synas och höras och bli sedd. Det grundar i behoven så, aa  
existentiella grejer”( Resp 7). 
 
Det som upplevdes negativt med konflikter av majoriteten av respondenter var att konflikter 
var väldigt krävande för en del barn, men även att konflikter kunde leda till mobbning och 
utanförskap. Specifikt i fall där konflikter blev upprepande, då fanns det risk att konflikterna 
ledde till mobbning. En del av respondenterna var tydliga med att påpeka att en del barn lär 
sig snabbt vilket barn dem ska frysa ut medan andra respondenter menade att mobbning kan 
skapas på ett omedvetet plan. 
 
”Om jag tittar på våra konflikter. Det här med att man säger att man är inte en vän det blir ju 
ett slags utanförskap. Om man inte hjälper dom att lösa, för då slutar det ofta med att dom 
som blir arga går iväg och då blir det nån som blir själv och det blir ju jätte jobbigt, för den 
som blir själv” (Resp 1). 
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”Om dom upprepas, om samma konflikt upprepas mellan barnen då är det negativt(…). Gång 
på gång kan det upprepas och mobbning är ju något som blir upprepande som kan starta från 
en konflikt (…), det är negativt för då är det åtminstone en som inte mår bra oftast två” (Resp 
5). 
 
Oförmågan att räcka till som personal upplevdes även som negativt för en del av 
respondenterna. Särskilt vid tillfällen då det skedde konflikter väldigt ofta mellan barnen. Att 
som personal inte kunna vara närvarande överallt och bevaka alla barn, sågs av en del som ett 
misslyckande. Mer påfrestande var i de fall då konflikterna utvecklades våldsamt eller ledde 
till psykiskt nerbrytande för barnen. Flera av respondenterna berörde även vikten av 
pedagogens förhållningsätt till konflikter. Ifall pedagogen på förskolan var konflikträdd och 
förhindrade konflikter som uppstod lärde sig barnen pedagogens beteende, som i sin tur 
resulterar i att barnet blev konflikträdd i framtiden. Det framgick tydligt från respondenterna 
att det är den vuxna som har makten över hur konfliktsituationen hanteras och att pedagogen 
kan sätta en negativ värdering i begreppet. 
 
”Naee då, det beror på hur vi förhåller oss till det och oftast är det vuxna som lägger den 
negativa laddningen i det, negativa värderingen. Om man då är rädd för konflikten eller 
tycker att konflikter tar kraft, används på ett fel sätt, att det används som ett maktmedel i det, 
men det är ju vuxna som lägger den negativa värderingen i det barn lägger ingen värdering i 
det” (Resp 7). 
 
Det fanns även respondenter som inte såg något negativt med konflikter på förskolan. 
Konflikter uppfattades som en naturlig del utav förskolan och förskolelärarens vardag. 
Konflikterna på förskolan ansågs enbart som utvecklande och stärkandet för barnet.  
 
”En konflikt är ju ett laddat ord. Som många uppfattar som negativt, men i den här miljön 
och med det här jobbet som jag har så tycker jag nog det handla mer om utveckling och 
lärande. För konflikter uppstår hela tiden” (Resp 4).  

4.4 Lärande genom konflikter 
 
Samtliga respondenter uttryckte att lärande var en viktig del av konflikterna samt att alla 
konflikter medförde något lärorikt. En del respondenter menade att lärande skapas både för de 
barn som ”vinner” konflikten men även för de barn som ”förlorar” konflikten. De barn som 
vinner konflikten lär sig att den strategin barnet använde var framgångsrik. De barn som 
förlorar konflikten lär sig istället att de måste exempelvis bli bättre på att argumentera, vilket 
de tar med sig i nästa konflikt. Samtliga respondenter yttrade att genom att barnen lär sig att 
hantera och lösa konflikten skapas ett lärande. En del av respondenterna upplevde att barnen 
lärde sig att kommunicera på ett tydligare sätt genom konflikter. Andra respondenter belyste 
turtagning som en lärdom av konflikter. Det framgick även av några respondenter att barnets 
ålder var betydande för förmågan att hantera konflikter och uppnå ett lärande. Det visade sig 
att äldre barn var mer benägna att hantera konflikter än de yngre barnen. 
 
”Ja absolut det kan man göra, det tillhör ju utvecklingsfasen också vilken ålder man har, men 
jag tänker att har haft barn som har skrikit och gapat jätte mycket hos oss och när de har gått 
igenom den perioden, så förstår dom mer hur de ska handskas med konflikterna, som man 
idag ser i den andra avdelningen att de fixar, nu har de andra utmaningar, så vi hinner se 
den utvecklingen” (Resp 6). 



	   19	  

 
“Det är ju faktiskt en lärande situation. För man lär sig väldigt mycket, som barn lär man sig 
mycket att dela med sig, att det finns andra och det är hela tiden det här sociala samspelet i 
livet (…)”(Resp 2). 

4.5 Kommunikation och konflikter 
 
De flesta respondenterna som intervjuades beskrev att det var viktigt att som förskolelärare 
vara närvarande samt känna sin barngrupp men även alltid utgå från det enskilda barnet. Det 
var grundläggande för förskolelärarna i det vardagliga arbetet på förskolan. Samtliga 
respondenter berättade att de använde kommunikation som ett redskap för att lösa konflikter 
som uppstod, dock användes kommunikationen på olika sätt eftersom förskolelärarna hade 
skilda uppfattningar om hur kommunikationen skulle användas. De fanns de respondenter, 
som ansåg att det var viktigt att barnen fick kommunicera på egen hand för att på bästa 
möjliga sätt lösa konflikten själva. Andra respondenter såg sig själva som medlare i 
konflikten mellan barnen. En del av respondenterna belyste även att det var viktigt att vid en 
konfliktsituation inte ingripa för snabbt som förskolelärare, eftersom det kunde störa barnen i 
lärandeprocessen. Utifrån intervjuerna framkom det att vissa respondenter tillät barnen att 
bråka eftersom det var naturligt för barn i förskoleåldern att göra det. Detta givetvis inom 
rimliga gränser, så länge inget barn skadades fysiskt. 
 
“Ingripa och se vad som händer, i vissa fall, om dom börjar slåss får dom väl göra det ett tag 
(…) om det är någon liten som råkar illa ut, eller ifall det alltid är samma som får släppa sin 
leksak, då måste man säga stopp, det var han som hade den, men jag tror inte på att man ska 
vara för snabb med allt, det är klart om dom slåss med tillhyggen så får man gå in och stoppa 
men annars om det bara handlar om att de står och drar i en cykel får dom stå där ett tag 
innan”(Resp 5). 
 
En del av respondenterna berörde området känslor, samt hur viktigt det är att som pedagog att 
sätta ord på barnens känslor. Respondenterna berättade att barnen inte alltid var kapabla till 
att sätta ord på sina känslor eller berätta hur de känner. Barnens oförmåga att sätta ord på sina 
känslor hade olika anledningar enligt respondenterna. En anledning var på grund av barnens 
låga ålder och ej utvecklad språkförmåga. En annan anledning var barn som var utlandsfödda 
och inte hunnit lära sig svenska än. Flera av respondenterna upplevde att det var viktigt som 
förskolelärare bekräfta barnens känslor. En del av respondenterna berättade, att de barn som 
inte kan sätta ord på sina känslor är mer benägna att bli aggressiva och ta till våld för att 
uppnå sitt mål och bli sedda.  
 
”Det man gör är ju att man sätter ord på det barnet känner, både det barnet som är 
frustrerade och arg men även motpartens känslor som kanske är ledsen, att man talar om nu 
är exempelvis August väldigt ledsen du tog hans bil, August vill också ha den bilen (…) 
framför allt är det första steget i att lära barnen empati det är ju att lära dom att placera ord 
på sina känslor, att uppmärksamma dom på att andra reagerar på när du gör så här, eller 
när du säger så här”(Resp 9). 
 
Betydelsen av att gå in och lösa en konflikt, så att barnen omedelbart blev vänner igen 
varierade bland respondenterna. Några av respondenterna berättade att de upplevde det 
omöjligt att lösa alla konflikter och till vis del meningslöst. Barnen är inte lika långsinta som 
vuxna och glömmer ofta bort konflikten. Det fanns också de respondenter som upplevde det 
otroligt viktigt att lösa alla konflikter i hänseende för barnets psykiska välmående. När det 
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inte längre gick att kommunicera och arbeta på ett pedagogiskt sätt kunde en del av 
respondenterna sära på barnen som var i konflikt för att de skulle lugna ner sig. 
 
”Det är ju oftast bäst att försöka lösa dom, för att gå vidare och sen kanske man vissa gånger 
inte orkar med dom utan man bara gå in i varsitt rum och så, delar man dem, får dom lugna 
ner sig” (Resp 2). 
 
Hos samtliga respondenter var ordet förlåt ett omdiskuterat begrepp. En av respondenterna 
uttryckte det skämtsamt: att säga förlåt verka komma med bröstmjölken för alla barn ”vet” att 
man ska säga förlåt. Den gemensamma uppfattningen bland respondenterna var att de inte 
tyckte det var grundläggande att säga förlåt. Det var viktigare att mena ett förlåt eller som 
vissa respondenter kallade det ”att göra förlåt”. Ett barn ska inte enbart kunna säga förlåt och 
sedan bete sig likadant. Det var viktigt att barnen skulle förstå innebörden av 
konfliktsituationen. Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att förskoleläraren inte 
tvingade fram ett förlåt från barnen, utan att barnet själv, säger eller göra förlåt när den känner 
sig redo och har ångrat sig. 
 
”Då har ju inte förlåt någon betydelse, så där är vi också väldigt att dom ska liksom mena 
när dom, dom behöver inte säga, dom kan göra förlåt, dom kan klappa den andra, en del vill 
inte, en  del vill kramas, eh och sen så att dom liksom menar när dom säger”(Resp 3). 
 
”Ja, vi har pratat ganska mycket om det, just det här att säga förlåt, att man, man inte ska se 
det som nått man ska tvinga barnet (…). Men att man aldrig ta ditt barnet och så där, nu får 
du säga förlåt, för det, det kommer inte liksom från barnet själv… “(Resp 10). 

4.6 Konflikter och föräldrasamverkan  
 
Respondenterna upplevde att det var viktigt att ha ett nära samarbete med föräldrarna kring 
konflikter som uppstår mellan barnen på förskolan. Genom att ha ett nära samarbete skapas 
det trygghet hos föräldrarna eftersom de blir medvetna om barnens konfliktsituationer. Likväl 
var samtliga respondenter eniga om att alla konflikter som sker på förskolan inte rapporteras 
vidare till föräldrarna. Anledningen till detta var att förskolelärarna inte ville trötta ut 
föräldrarna med alla “vardagliga” konflikter som ständigt sker på förskolan. En respondent 
berättade att ett barn kunde vara i flera olika konflikter under en och samma dag. Samtliga 
respondenter poängterade däremot att det är viktigt att meddela “grövre” konflikter både 
verbala och fysiska till föräldrarna. Det var betydande att föräldrarna var medvetna om 
konflikten vid konfliktens uppkomst. Föräldrarna fick inte uppleva att en konflikt pågått 
under en längre period utan att de har haft vetskap kring detta. En del av respondenterna 
berättade att de kunde vid speciella situationen med mycket konflikter kring ett barn samråda 
med barnets föräldrar. Detta för att kunna möta barnet på ett liknande sätt både hemma och på 
förskolan.  
 
“(...) är det bara att dom bråkat om vem som ska ha en docka eller nått sånt så berättar man 
kanske inte det för föräldrarna, å har det varit mycket under en dag, att dom har bråkat jätte 
mycket å då brukar man berätta att dom har varit i mycket konflikter, man kan pratar om det 
hemma, varför det har blivit så “(Resp 10).    

4.7 Specifika handlingsätt, eller inte?  
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Samtliga respondenter berättade att det inte arbetade efter en specifik konflikthanterings 
metod/modell för att hantera/lösa konflikter på respektive förskola. Pedagogerna hade en bred 
kompetens på förskolorna med varierad grad av arbetslivserfarenheter och övrig erfarenhet 
som var till nytta för hanteringen av konflikter. Respondenterna berättade att de hade ett nära 
samarbete med resterande pedagogerna på förskolan. Detta ansåg samtliga respondenter 
betydande eftersom pedagogerna kunde hjälpa varandra att komma underfund med hur de 
skulle bemöta specifika barn, som exempelvis kunde vara bångstyriga eller hamnande ofta i 
konflikter. Eftersom pedagogerna på respektive förskola samarbetade ledde detta till att de 
hade ett liknande arbetssätt. Respondenterna menade även att förskolorna arbetar efter 
läroplanen som ger en nationellt gemensam värdegrund och riktlinjer för förskolan för hur de 
ska bemöta barnen i alla situationer som även inkluderar konflikter.  
 
”Nä utan man får ju ta det, sen får man ta sitt sunda förnuft och använda det som man vet 
fungerar och som, som det är utarbetat på förskolan“(Resp 3).  
 
“Nae för att man hör dom andra avdelningars situation så tänker vi ganska lika, även om vi 
inte har en gemensam metod eller skrivit under något avtal” (Resp 5).  
 
En del av respondenterna som intervjuades arbetade efter en metod, som går att dra 
kopplingar till konflikter. Dessa metoder var dock olika på respektive förskolor. En del 
arbetade med böcker som lästes för barnen som bland annat belyste konflikter, meningen och 
kraften bakom ordet stopp men även hur man är och blir en bra kompis. Andra förskolor 
arbetade med ”Qualis”. En respondent förklarade Qualis som ett kvalitetssäkringssystem, där 
pedagogerna hela tiden måste besvara frågor om hur de arbetar på förskolan. Detta ger 
pedagogerna möjlighet att förklara hur de resonerar kring deras arbetsuppgifter. En förskola 
arbetade även med konflikter som temadag där barnen bland annat får spela teater för att lära 
sig bemöta olika situationer, även här var ordet stopp av vikt. De flesta av respondenterna 
som inte arbetade efter en uttalad metod upplevde att det skulle vara inspirerande och nyttigt 
för dem, eftersom de skulle utvecklas som förskolelärare. Andra respondenter var dock nöjda 
med att inte ha en uttalad gemensam konflikthanteringsmetod att arbeta efter. De tyckte att 
situationen fungerade bra som det var. 
 
“Aa jag skulle gärna vilja ha redskap för att samla på mig och veta fokusera på olika 
metoder, visst kan det vara bra att ha ett enat redskap kring konflikter och så aa absolut” 
(Resp 7). 
 
“Aa just nu, men denna barngrupp som är just nu,(…). Finns det ett eller flera barn som har 
visa svårigheter i sociala samspelet, så kan det upplevas att vi behöver något mer, något vi 
behöver ta till oss något mera och då, aa då får man försöka hitta böcker och litteratur och 
kurser eller vad det kan vara man tar till sig” (Resp 9). 

4.8 Extern hjälp  
 
Samtliga respondenter upplevde att det fanns tillräckligt mycket hjälp att få från erfaren 
utomstående personal ifall de inte hade förmågan att lösa konflikter som uppstod mellan 
barnen på egen hand. De upplevde inte att det fanns ett särskilt stort behov av hjälp utifrån, 
eftersom personalen inom förskolan hjälpte varandra att lösa de flesta konflikter. När det väl 
uppstod behov av hjälp, var de tacksamma att möjligheten till extern hjälp fanns. Det var flera 
av respondenterna som berättade om situationer där hjälp utifrån verkligen förändrat 
situationer och förhållningssätt till ett barn. Detta bidrog till en bättre arbetsmiljö, både för 
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vuxna och barn. Vid dessa problematiska situationer och konflikter var det oftast 
specialpedagoger eller psykologer, som blev inkallade. Det vanligaste sättet som pedagogerna 
fick hjälp med var via handledning, där pedagogerna fick redskap för att själva kunna 
utvecklas och handskas med konflikter. Några av respondenterna berättade att de 
kontinuerligt hade kontakt med extern personal. En respondent utryckte den kontinuerliga 
kontakten som en pågående kompetensutveckling. 
 
”Men vi har ju också möjlighet att ta in specialpedagog vid behov, vi kan få handledning och 
då kan man få handledning runt ett barn, då kan handledaren kolla runt ett barn vad det är 
som händer aa det utlöses här, hur har ni tänkt kring den situationen. Och kan titta med två 
pigga, nae det har vi också men två utomstående ögon som inte liksom, aa som ser det på ett 
annat sätt, och det tycker jag är bra och har sett sen september att det har hänt flera 
åtgärder” (Resp 8). 
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5. DISKUSSION  
 
Diskussionen består av fem delar. Den första delen består av en sammanfattning av resultatet. 
Andra delen består av en diskussion av resultatet i förhållande till de empiriska studierna och 
teorierna. Tredje delen av diskussionen består av metoddiskussion där studiens 
tillvägagångsätt diskuteras. Kapitlet avslutat sedan med studiens slutsatser och förslag till 
vidare forskning. 

5.1 Sammanfattning av resultatet 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskolelärare resonerar kring 
konfliktfyllda situationer i barngrupper på förskolan. I denna del sammanfattas det viktigaste 
delarna av resultatet som i nästa del kommer diskuteras. Rubrikerna är studiens 
frågeställningar.  

5.1.1 Hur beskriver förskolelärare konflikter som uppstår mellan barnen på förskolan? 
 
Studiens resultat visar att konflikt var ett mångfacetterat och komplext begrepp med flera 
olika definitioner och subjektiva uppfattningar. Det framgick av respondenterna att barn blev 
snabbt känslomässigt berörda av konflikter, som de lika fort glömde bort eftersom barnen inte 
var långsinta. För de yngre barnen skapas en konflikt oftast när barnen strävade efter att ha 
samma materiella föremål, men för de äldre barnen var rollekar en vanlig uppkomst på en 
konflikt.  
 
Det framgick av intervjuerna att det fanns en positiv syn på konflikter eftersom det sågs som 
ett verktyg för att lära barnen socialt samspel och empati. När respondenterna resonerande 
kring konflikter var lärande en underliggande ton, eftersom barnen bland annat lärde sig att 
kommunicera på ett tydligare sätt. De äldre barnen var mer benägna på att hantera konflikter 
än de yngre. För en del barn upplevdes konflikter mycket påfrestande och krävande. Andra 
barn använde sig av konflikter för att få synas, då konflikten tvingade pedagogerna att ge dem 
uppmärksamhet. När en konflikt blev våldsam upplevde respondenterna sig otillräckliga 
eftersom de inte alltid kunde vara närvarande. Pedagogens egna värderingar visade sig vara 
avgörande för hur barnen förhåller sig till konflikter samt dess hantering. 

5.1.2 Hur beskriver förskolelärare att de hanterar konflikter som uppstår mellan barnen på 
förskolan? 
 
Respondenterna beskrev att det var viktigt att vara närvarande som pedagog, att utgå ifrån 
barnen samt att känna sin barngrupp. Kommunikation var ett mycket viktigt hjälpmedel för 
att hantera konflikter. Dock användes kommunikation på olika vis. Medling var en strategi 
som användes, att låta barnen själva kommunicera för att lösa konflikten på egenhand var en 
annan. Pedagogen hade en viktig roll att sätta ord på och bekräfta barnets känslor, då de själva 
har en oförmåga att göra det. En del respondenter ansåg att alla konflikter bör lösas, andra 
ansåg istället att de kunde lämnas olösta, där ett alternativ var att sära på barnen. Ordet förlåt 
var ett omdiskuterat begrepp bland respondenterna. Det uttrycktes dock inget krav på att 
barnen var tvungna att säga förlåt, det väsentliga var att barnet skulle ångra sin handling. 
 
Respondenterna arbetade inte utifrån formulerade metoder för hantering av konflikter. På en 
del förskolor förekom dock någon form av strategi som kan förknippas med hantering av 
konflikter i form av böcker, värdegrundsmaterialet Qualis och temadagar av konflikter. Det 
rådde splittrade åsikter bland studiens respondenter om det skulle vara eftersträvansvärt med 
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en metod eller inte. En del respondenter var nöjda med att arbeta efter sunt förnuft och 
samarbete med personalen emellan för att hantera konflikter. Respondenterna ansåg att det 
fanns stöd utifrån att få vid krävande konflikter på förskolan. Det ansågs även viktigt med ett 
nära samarbete med föräldrar, då de ska kunna känna trygghet i vetskap om vad som händer 
på förskolan. Samtliga respondenter var eniga om att alla små och vardagliga konflikter inte 
rapporterades vidare till föräldrarna. Det betonades däremot att ”grövre” och långvariga 
konflikter skulle meddelas snarast. 

5.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till teorin samt de empiriska studierna. Vi har valt 
att dela in diskussion i fyra delar med tillhörande rubriker. Den första rubriken berör 
konflikter och dess komplexitet. Resterande rubriker berör konfliktens process, där det 
inledningsvis presenteras orsaker, sedan uppkomst och till sist hantering av konflikter 

5.2.1 Konflikter och dess komplexitet 
 
Begreppet konflikt har genom hela forskningsprocessen varit svårt att förklara och tydliggöra. 
De skilda uppfattningarna kring begreppet har varit genomgående i denna studie. Både 
studiens empiri och teori stämmer överens med varandra om bredden och komplexiteten som 
begreppet konflikt medför. Det verkar vara individuella värderingar som präglar 
begreppsanvändningen. Detta visar även Marklund (2007) tydligt, som menar att uppfattning 
av begreppet konflikt är subjektiv. Respondenternas gemensamma uppfattning kring en 
konflikt på förskolan förklaras tydligast genom Hakvoorts (2012) definition, om oförenliga 
viljor.  
 
Det är svårt att identifiera konflikter som enbart positiva eller negativa och i viss mån 
obehövligt. Thornberg (2013) menar att konflikter är en naturlig del av livet och bör betraktas 
där efter. Det är personliga uppfattningar som präglar begreppsanvändningen och sätter en 
värdering i det, ifall individen anser att konflikter är lärande och utvecklande uppfattas 
konflikter som något positivt. Tolkas konflikter däremot som något obehagligt och kränkande 
uppfattas konflikter som negativt. Detta resonemang preciseras av Hakvoort (2012) genom 
två begrepp harmoni- eller konsensusperspektivet och konfliktperspektivet. Författaren menar 
att konflikter kan tolkas genom harmoni- eller konsensusperspektivet som innebär att 
konflikter enbart uppfattas som negativa. Konfliktperspektiv beskriver istället konflikter som 
utvecklande (Hakvoort, 2012). En majoritet av respondenterna såg konflikter genom ett 
konfliktperspektiv, det vill säga utvecklade, där barnen utvecklades genom konflikter. 
Respondenterna såg konflikter som ett redskap för att lära barnen social kompetens samt 
samspel med andra människor. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utvecklas människan i 
samspel med andra (Säljö, 2010). Detta är något som sker på förskolan konstant.  
 
Det respondenterna upplevde som negativt med konflikter var att de till viss mån inte räckte 
till som personal men även att konflikterna kunde leda till utanförskap och mobbning. 
Kjolfjord (2009) beskriver att mobbning, diskriminering och kränkningar även förklaras som 
konflikter med varierande tyngd i konflikten utifrån kontext samt vilka parter som är 
involverade. Öhman (2011) menar att det är viktigt att vara närvarande som pedagog för att 
motverka kränkande beteenden samt uppvisa ett tydligt och pedagogiskt ledarskap. 

5.2.2 Orsaker till konflikter  
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Enligt respondenterna visades sig barnens ålder vara betydande för orsaken till konflikter. 
Respondenterna som arbetade på små-barnavdelningen upplevde att leksaker var den främsta 
drivkraften till konflikter. Barn observerar andra barn ha roligt med en leksak och då skapas 
ett begär hos barnet som gör att den också vill ha samma leksak. Detta kan associeras med att 
barn är egocentriska och har svårt att inse att de måste ta hänsyn till andra människors behov 
vilket resulterar i att konflikter uppstår. Thornberg (2013) benämner dessa konflikter som 
respondenterna kallar för materiella för intressekonflikter. Intressekonflikter innebär att 
barnen är i en konflikt eftersom de inte är överens om hur resurser ska fördelas dem emellan. 
Detta är även något Ljungberg (1998) upptäckte i sin studie. De respondenter som istället 
arbetade på äldrebarnavdelningen ansåg att roller i lekar var den betydande faktorn i de flesta 
konflikter. Marklund (2007) benämner dessa konflikter för apersonella, som innebär att 
konflikter berör roller, mål och strukturer. Anledningen till att roller i lekar var betydande 
faktorer i denna åldersgrupp var eftersom de större barnen lekte mer i grupp än de mindre 
barnen.  
 
Språkförbistringen var även en av anledningarna till uppkomsten av konflikter menade 
respondenterna som arbetade på mångkulturella förskolor. Barn som har utvecklat ett rikt 
verbalt språk har lättare att få sina behov uppfyllda genom att de tar mer plats i barngruppen. 
Mindre barn eller barn med utländsk bakgrund som har ett mindre utvecklat verbalt språk kan 
uppleva frustation som leder till konflikter. Thornberg (2013) benämner de konflikter som 
uppstår på grund av språkförbistringen för kognitiva konflikter, som innebär att ett barn 
upplever en motsättning mellan sin egen världsbild och de nya erfarenheterna. Thornberg 
(2013) menar vidare att denna typ av konflikt är den främste motivationen för lärande. När 
barnen upplever en konflikt inom sig leder det till en strävan efter utveckling och förbättring. 
Marklund (2007) använder istället ett annat begrepp för att beskriva kognitiva konflikter. 
Författaren skriver att intrapersonella konflikter innebär de konflikter som uppstår inom 
individen. Respondenterna som arbetade på mångkulturella förskolor antydde att barn som 
inte har utvecklat ett rikt språkförråd, är mer benägna att ta till våld för att göra sig hörda och 
sedda. Faldalen (2010) menar att det är vuxnas ansvar att lära barn skillnaden mellan medel 
och mål, eftersom barnen inte har förmågan att förstå denna skillnad på egen hand. Barn tar 
till de medel som krävs för att uppnå sina mål. I detta fall tar barn till våld för att bli sedda 
och hörda av omgivningen. Det kan ses som ett redskap som barnen använder för att få 
uppmärksamhet och tillfredsställa sina behov.  

5.2.3 Uppkomsten av konflikter  
 
Långström och Viklund (2005) menar att de allra flesta konflikter uppstår genom att en 
individ upplever sig emotionellt berörd i relation till någon annan. Detta resonemang 
sammankopplar betydelsen av känslor i konflikter. Kjolfjord (2009) uppvisar vikten av 
känslor som konflikter kan skapa, där kränkningar och orättvisor är två framträdande 
emotioner. Kjolfjord (2009) anser att det inte är tillräckligt att ”ta tillbaka” konflikthandlingen 
utan det är viktigare att få prata om känslan som skapades vid den kränkande handlingen. En 
del respondenter betonade betydelsen av att sätta ord på barnets känslor, då barn ibland kan 
uppvisa destruktiva beteenden eftersom de själva inte kan beskriva hur de känner. Detta 
belyser även Webster-Stratton (2009), då hon menar att barn tar till destruktiva beteenden 
eftersom de inte vet hur de ska lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Webster-Stratton (2009) 
menar vidare att barn kan uppvisa destruktiva beteenden då de inte får den uppmärksamhet 
som de behöver, från andra vuxna och barn. Detta resonemang berörde en del respondenter 
när de berättade att en del barn trivdes i att vara i konflikter eftersom barnen fick 
uppmärksamhet från omgivningen.  
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Vuxna har ett stort ansvar i att bemöta känslor som uppstår vid konflikter på ett konstruktivt 
sätt. Förskoleläraren bör träna barnen i att hantera känslor vilket är en tidskrävande process 
(Webster-Stratton, 2009). När ett barn sårar ett annat barns känslor är det viktigt att gottgöra 
det sårade barnet. Respondenterna var dock eniga om att säga förlåt inte löste en konflikt, 
dock var det väldigt viktigt att göra förlåt. Med att göra förlåt innebar det att man klappade 
eller kramade de sårade barnet för att uppvisa att man var ledsen över sitt beteende. De flesta 
av respondenterna var överens om att göra förlåt var det mest framgångsrika sättet att be om 
ursäkt på. De tillvägagångsättet som respondenterna beskrev med ’att göra förlåt’ uppvisar 
stora likheter i hur Johansson och Johansson (2003) förklarade att tvinga fram ett förlåt för att 
på så sätt uppnå konsensus. Att förlåt utförs verbalt eller med en handling har därmed inte 
avgörande betydelse. 

5.2.4 Berörda aktörer vid hantering av konflikter  
 
Respondenterna tyckte till stor del att det var viktigt att lösa de flesta konflikter som uppstod 
mellan barnen. Dock var detta inte alltid möjligt eftersom det dagligen uppstod flera 
konflikter på förskolan. En del av respondenterna berättade att de inte alltid hade ork att lösa 
alla konflikter som skapades mellan barnen och i vissa fall särades barnen till varsitt rum. 
Respondenternas uttalande kring att inte lösa konflikter, krockar med Wahlströms (1996) 
resonemang. Författaren yttrar att det är viktigt att lösa alla konflikterna som uppstår. När 
konflikter inte löses skapas känslor av bitterhet, orättvisa och skuldbeläggning. Detta kan 
även ge upphov till nya konflikter då känslorna kvarstår. Detta resonemang visar på hur teori 
och praktik inte alltid samspelar. Förskolans vardag är dynamisk, då det ständigt uppstår nya 
situationer som ska hanteras och bemötas. I denna dynamiska vardag innefattas många 
faktorer att ta hänsyn till. Stress, personalbrist, språkförbistringar samt stora barngrupper är 
några faktorer som påverkar möjligheterna för att lösa konflikter. Ett flertal av respondenterna 
tyckte att det skapades en problematisk situation, mellan att det uppfattas viktigt att lösa 
konflikter och som förskolelärare inte alltid kunna vara närvarande. Med detta utgångsläge i 
åtanke är det grundläggande att lära barnen att lösa konflikter på egen hand. I Ljungbergs 
(1998) studie framgick det att barn var duktiga på att lösa konflikter på egen hand vilket 
stämde väl överens med vad respondenterna gav uttryck för. Det är viktigt att konkretisera 
företeelser för barn för att skapa en större förståelse. Det är dock svårt för förskolelärare att 
”undervisa” i hur konflikter ska lösas. Det mest effektiva tillvägagångsättet är att låta barnen 
leka eftersom det är ett tillfälle då barnen samspelar med sin omgivning. Säljö (2010) betonar 
att leken är ett ypperligt tillfälle för barn att lära och utvecklas. Lärande och lek är ofta 
sammankopplat och barn lär sig mycket genom att samspela och interagera med andra barn. 
Öhman (2011) instämmer på resonemanget att lek leder till utveckling och lärande. När barn 
använder lek som ett redskap lär de sig hur olika situationer ska hanteras. Två respondenter 
berörde lekens betydelse som ett redskap för att hantera konflikter. Respondenterna beskrev 
att barnen fick delta i teaterscenarier, där barnen hade möjlighet att gå in och avbryta en 
händelse som barnen upplevde som fel. Detta skulle lära barnen på ett praktiskt sätt förstå 
skillnaden mellan ”rätt och fel” samt utveckla förmågan att ingripa och lösa konflikter på 
egen hand. Detta påminner om Thornbergs (2006) studie där barn fick resonera kring 
iscensatta konfliktsituationer. Till detta resonemang kan Piagets tankar kring barn och 
utveckling också appliceras. I och med att barnen ställs inför nya erfarenheter kan deras 
föreställningar om världen förändras vilket innebär att de lär sig något nytt (Williams, 2006).  
 
Det är viktigt att påpeka att respondenterna tyckte att barnens ålder var betydande för deras 
förmåga att lösa konflikter samt uppnå lärande. Detta kan sammankopplas med Piagets 
resonemang kring stadieteorin, där han belyser att barn inte är mer intellektuellt utvecklade än 
det stadie de befinner sig i, vilket i de flesta fall sammankopplas med barnets ålder 
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(Kroksmark 2011). Det var svårare för de mindre barnen att lösa konflikter på egen hand, de 
större barnen var dock mer benägna att både lösa konflikter på egen hand, men även lära sig 
något av dem. Detta antydde nästan samtliga respondenter eftersom de såg en utveckling hos 
de äldre barnen. De kunde efter ha varit med en konflikt senare lösa en liknande konflikt 
självständigt. Detta visade på en mognad hos barnet och utveckling där lärande baseras på 
ålder, i linje med Piagets resonemang. Alla konfliktsituationer är olika och det gäller att som 
förskolelärare veta vad barnen behöver i stunden. En del barn behöver väldigt mycket hjälp 
med att lösa konflikter, medan andra barn klarar av det på egen hand. Piaget belyser 
pedagogens roll genom att framställa pedagogen som stödjande. Genom att pedagogen är 
stödjande skapas förutsättningar för utveckling (Williams, 2006). Även det sociokulturella 
perspektivet belyser vikten av stöd till barnen, genom begreppet byggnadsställning, som 
innebär att den vuxna hjälper barnet genom sin närvaro och dialoger (Smidt, 2010). 
 
Trots barnens förmåga att lösa konflikter på egen hand menar Palm (2010) att det är vanligt 
att pedagoger ”stjäl” konflikten från barnen. Författaren menar vidare att det är viktigt att som 
pedagog låta barnen lösa konflikten själva och att fungera som en medlare vid behov. Det här 
sättet att arbeta på har en del respondenter berört, de berättade att det är viktigt att låta barnen 
lösa konflikter på egen hand och enbart ingripa, ifall det behövs. En del respondenter berörde 
även vikten av att inte ingripa för tidigt för att inte störa lärprocessen som barnen befinner sig 
i. Det visar på pedagogens ansvar och förmåga att behärska och förstå de processer barnen 
befinner sig i. Wahlström (1996) fortsätter i liknade spår och menar vidare att det krävs social 
kompetens för att hantera konflikter och det är viktigt att personer med ledarpositioner 
besitter denna förmåga. Detta förtydligar att det krävs hög social kompetens för att arbeta som 
förskolelärare eftersom konflikter är en del av förskolans vardag. Friberg (2012) menar att det 
är viktigt att som förskolelärare visa empati. Resultaten från vår studie visar även på vikten av 
att förskoleläraren bemästrar samt ständigt arbetar med sina egna känslor. Det är viktigt att 
som pedagog inte vara konflikträdd, då detta beteende påverkar barnens förhållningsätt till 
konflikter. Detta visar på att interaktionen mellan den vuxna och barnet är betydande eftersom 
att barnen genom kommunikationen med den vuxna lär sig hur konflikter hanteras. Detta kan 
förklaras utifrån det sociokulturella perspektivet som menar att människan agerar utifrån 
kunskap, tidigare erfarenhet och det som är accepterat från omgivningen (Säljö, 2010). Ifall 
barnen genom tidigare erfarenheter och omgivningens reaktioner lär sig att konflikter är 
skrämmande och obehagliga är det detta förhållningssätt barnen kommer att utgå ifrån i 
framtiden. Johansson och Johansson (2003) anser att det är skolans uppgift att fostra 
ansvarfulla individer. Detta innebär att pedagogens förhållningsätt är betydande och 
avgörande för barnets uppfattning av konflikter, vilket även kan relateras till förskolan 
läroplan (Skolverket, 2010).   
 
Många av respondenterna ansåg sig inte arbeta efter någon metod för att lösa konflikter som 
uppstod på förskolan. Detta kan anses vara problematisk särskilt utifrån Szklarskis (2007) 
forskning. I läroplanen står det att förskolan ska ”stimulera barnens samspel och hjälpa dem 
att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” 
(Skolverket, 2010 s. 9). Detta innebär att alla förskolelärare har ett ansvar att arbeta 
kontinuerligt med konflikter på ett konstruktivt sätt, vilket respondenterna instämde med. 
Barnen kan lätt lära sig annars vilken pedagog som är mest givmild och tolererande att vända 
sig till för att få konflikten löst. För att detta inte ska uppstå kan det säkerställas genom 
pedagogerna arbetar efter en gemensam metod, eller genom kontinuerliga möten där 
värdegrund och riktlinjer diskuteras. Att en del förskolor arbetade med konflikter genom ett 
gemensamt arbetssätt och andra inte visar på mångfald i arbetssätt inom förskolan. 
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Vid hantering av konflikter är det många påverkande aktörer och faktorer att ta hänsyn till 
vilket vi har försökt att framställa. Dessa är förskolelärare, barn, arbetssätt och metoder. En 
annan påverkande faktor till hantering av konflikter är föräldrarna. Samtliga respondenter 
ansåg att det var viktigt att ha ett nära sammabete med föräldrarna. Webster-Stratton (2009) 
menar att det finns positiva effekter av att föräldrarna blir delaktiga i barnets skola. Genom att 
föräldrarna arbetar tillsammans med skolan, hjälper detta barnen att utvecklas både i skolan 
som utanför (Webster-Stratton, 2009). Samtliga respondenter berättade att det hade ett nära 
samarbete med föräldrarna kring området konflikter, dock var alla respondenter eniga om att 
inte nämna alla konflikter till föräldrarna. Detta kan anses problematiskt utifrån Webster-
Stratton (2009) resonemang, då föräldrarna till viss del utelämnas från barnens vardag i 
förskolan.  

5.3 Metoddiskussion  
 
I följande avsnitt diskuteras och kritiskt granskas studiens metod, tillvägagångssätt samt dess 
kvalité. Detta redogörs genom två rubriker. Den första rubriken diskuterar metoden samt 
tillvägagångsättet. Andra rubriken behandlar istället studiens kvalité.  

5.3.1 Undersökningsdesign och tillvägagångsätt  
 
I studiens urval fanns det en blandning av olika åldrar, yrkeserfarenhet och även en man bland 
respondenterna i ett kvinnodominerat yrke. Detta anser vi ger ett representativt urval för 
denna arbetsgrupp. Det skulle givetvis ge ökad möjlighet att överföra resultatet om fler 
intervjuer genomfördes med en större mängd respondenter. Något vi upptäckte under studiens 
process var betydelsen av olika åldersavdelningar. När vi genomförde intervjuerna insåg vi att 
det fanns olika åldersavdelningar på förskolor, småbarnsavdelning, äldrebarnsavdelning och 
blandade avdelningar. Vi förstod att det påverkade respondenternas svar, då de utgick från 
den avdelningen som de arbetade på. Resultatet i studien skulle antagligen ha blivit 
annorlunda ifall vi satt upp kriterier för vilken avdelning respondenterna skulle arbeta inom. 
Det var dock inte syftet med denna studie, att på något sätt begränsa empirin till en specifik 
åldersgrupp. Därför anser vi inte att detta var en betydande faktor för studiens syfte men ändå 
en aspekt värd att nämna.  
 
I studien har de semi-strukturerade intervjuerna med en öppen intervjuguide varit ett 
berikande hjälpmedel eftersom den gav oss viss frihet att forma intervjun efter 
respondenternas uttalande. Det var positivt att intervjun gav respondenterna möjlighet att tala 
fritt från sin personliga horisont och att otydligheter under intervjun kunde redas ut på 
direkten. Vi lärde oss i efterhand lämpliga följdfrågor, som vi kunde ställa vid intervjuerna, 
baserat till viss del av respondenterna tidigare svar. Det fanns följdfrågor som ställdes till alla 
respondenter, som vi ansåg vara relevanta för studien. Ett exempel på det var begreppet förlåt, 
då vi innan första intervjun inte förstod dess betydelse vid hantering av konflikter mellan barn 
på förskolan.  
 
Vid intervjutillfällena, förutom vid pilotintervjun var båda två författarna närvarande, vilket 
kan ha skapat en osäkerhet hos respondenten eftersom hen kom i en underposition. Detta är 
något som diskuterades innan intervjuerna utfördes. Vi tog ändå beslutet att genomföra 
intervjuerna tillsammans.  
 
Vid kvalitativa intervjuer påbörjas bearbetningen och analysen av intervjuerna, direkt under 
intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). Majoriteten av studiens intervjuer genomfördes 
under en vecka (nio av tio intervjuer). Det resulterade i att vi var bekväma i intervjuguiden 
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och följdfrågorna, vilket var positivt. Det negativa var att vi gjorde intervjuerna så tätt efter 
varandra och inte hann transkribera allt material, innan vi intervjuade nästa respondent. Det 
gjorde att tankegångar och reflektioner kring varje intervju inte hann bearbetas direkt innan 
nästa intervju.  
 
Inspelningen av intervjuerna var ett bra hjälpmedel, då det skulle vara närmast omöjligt att 
anteckna allt. När vi skulle genomföra intervjuerna med respondenten upplevde vi att flera av 
respondenterna kände en viss oro att intervjun spelades in. Det var några av respondenterna 
som utryckte en stor lättnad när inspelningen avslutades. De flesta respondenterna hade dock 
inga problem med att inspelning gjordes. Vi upplevde däremot inte att respondenterna 
försökte försköna sina svar, utan deras svar upplevdes som genuina. Det finns dock alltid en 
risk att respondenternas yttrande anpassades och förskönades för att själva framstå som goda 
förskolelärare. Vilket kan påverkar resultatet som presenteras i denna studie, detta är något 
den kvalitativa forskningen ständigt bör ha i beaktning.  
 
Vi är nöjda med studiens analysmetod, som hjälpte oss att koncentrera respondenternas 
uttalanden och skapa en mer översiktlig bild av utsagorna. Det skulle dock vara intressant 
med en mer tolkande ansats av respondenternas utsagor. Vi kunde under intervjuerna urskilja 
flera skillnader mellan respondenterna baserat på vilken förskola de arbetade på, deras ålder, 
när de utbildade sig, deras personlighet och tidigare erfarenheter. En mer tolkande 
analysmetod hade resulterat i att denna studie möjligtvis hade presenterat ett annat resultat, 
dock hade studiens syfte och frågeställningar justeras och bearbetas vilket inte var 
eftersträvansvärt i vårt fall.  

En tanke som återkommit flera gånger är att det skulle vara intressant att komplettera denna 
intervjustudie med en observationsstudie.  Detta för att se om förskolelärarna agerade på det 
sättet de uttryckte sig göra ifall deras resonemang samspelar med praktiken. Detta är något 
om skulle kunna kompletterat resultatet i denna studie.  

5.3.2 Kvalitetsvärdering  
 
I och med att detta är en kvalitativ studie utgår den ifrån kvalitetsbegreppet tillförlitlighet. I 
efterhand anser vi att undersökningen har god tillförlitlighet. En studies tillförlitlighet mäts 
via fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2011). 
 
Trovärdighet: Det innebär att forskningsregler följs och att respondenterna får bekräfta att de 
uppfattat forskningsresultatet korrekt (Bryman, 2011). Respondenterna som har medverkat i 
denna studie kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen. Denna forskningsstudie har inte 
försökt att bekräfta en speciell metod eller teori utan undersökt respondenternas resonemang. 
Det har genom hela forskningsprocessen mycket noggrant och varsamt arbetats för att inte 
förvanska eller tolka den information som studien bygger på, utan att enbart utgå från 
respondenternas uppfattningar. 
 
Överförbarhet: Vid kvalitativa studier är överförbarhet viktigt. Då kvalitativa studier ofta 
inriktas på en liten kategori människor med fokus på att få innehållsrika svar. Det eftersträvas 
täta beskrivningar med detaljer för att skapa en tydlighet för att andra forskare ska kunna 
återskapa studien. Detta för att avgöra hur pass överförbara resultaten kan vara i en annan 
kontext (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att kvalitativa resultat inte i lika hög grad kan 
generaliseras som kvantitativa, då de i sig är bundna till en specifik situation och grupp. Vi 
upplever däremot att vi genom vår begränsade insamling av material kan finna någon slags 
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gemensam uppfattning kring förskolelärares resonemang kring konflikter mellan barn på 
förskolan.  Det som bidragit till detta är blandat annat en stor variation av respondenterna i 
form av ålder, erfarenhet med mera.  
 
Pålitlighet: Innebär att de beslut som fattas i forskningsprocessen granskas, redogörs och att 
det inte görs alldeles för långdragna slutsatser (Bryman, 2011). Detta säkerställs genom att en 
uppsatshandledare genom hela studien granskat, väglett och övervakat forskningsprocessen. 
Genom hela forskningsstudien har vi strävat efter att ha ett objektivt förhållningsätt för att 
styrka pålitligheten i studien.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera: Innebär att forskaren ska strävar efter att vara så objektiv 
som möjligt, att hen ej medvetet agerat efter personliga värderingar eller teoretisk inriktning 
(Bryman, 2011). Vi hade begränsad kunskap om detta forskningsområde, vilket gjorde att vi 
inte hade många förutfattade meningar. Det ledde till att vi fullt ut strävade efter att sätta oss 
in i respondenternas perspektiv. Det var flera gånger under intervjutillfällena, som det blev 
”aha” upplevelser för vår del. Vår okunskap bidrog till att vi satte oss in i respondenternas 
resonemang för att öka våra kunskaper.  
 
Relevans är ytterligare ett kvalitetsbegrepp vid kvalitativa studier. Studiens relevans belyser 
vikten av studiens resultat till det befintliga fältet samt hur den kan påverka och förändra 
området (Bryman, 2011). Det är viktigt att vid forskning presentera och framställa nya rön 
eftersom det är grundläggande att ständigt föra utvecklingen framåt. När det kommer till 
ämnet konflikter och barn finns det mycket forskning som belyser detta område. Innan denna 
studie påbörjades undersökte vi området för att hitta en lucka för vidare forskning. Vi fann att 
flera studier fokuserar på att förebygga konflikter inom förskolan. Vår vision var att inte lägga 
en värdering i konflikter utan enbart utgå ifrån förskolelärarnas resonemang kring 
konfliktfyllda situationer. Förskolelärares tankegångar kring konfliktfyllda situationer var 
tvetydligt, dock visade det sig att de flesta förskolelärare i själva verket ser konflikter som 
positiva och utvecklande. Utifrån detta resonemang finns det en mindre betydelse med att 
förebygga konflikter inom förskolan, eftersom konflikter medför lärande och utveckling så 
länge de hanteras på ett konstruktivt sätt. Detta kan anses originellt i jämförelse med andra 
befintliga studier som har berört andra aspekter av konflikter samt visar på god relevans.     

5.4 Slutsats  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskolelärare resonerar kring 
konfliktfyllda situationer i barngruppen på förskolan. Förskolelärarnas skilda uppfattningar 
kring begreppet konflikt har varit en viktig utgångspunkt för detta arbete. Det är tydligt att 
konflikter medför både positiva och negativa konsekvenser för barnen. De positiva 
konsekvenserna är att barnen genom konflikter lär sig att kommunicera tydligare samt växer 
som individer.  De negativa konsekvenserna är att konflikter kan påverka barnens välmående 
negativt, i form av psykisk och fysisk ohälsa. Vid hantering av konflikter ansågs 
kommunikation vara ett grundläggande redskap för att lösa de konflikter som uppstod på 
förskolan. Tydlig kommunikation var viktig mellan alla inblandade parter i förskolans 
kontext, det vill säga både barn, pedagoger samt föräldrar. Det är förskolelärarnas ansvar och 
plikt att lära barnen hantera samt kommunicera kring konflikter på ett konstruktivt sätt. 
Forskningen inom detta fält betonar just vuxnas förhållningssätt till konflikter som betydande. 
Slutsatsen som går att tolka utifrån detta resonemang är att pedagogen ska vara förebild och 
framgå som gott exempel för barnen vid bemötande och hantering av konflikter.  
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Som vi har nämnt tidigare arbetade förskolelärarna inte efter en specifik metod, vilket kan 
anses vara problematiskt ur forskningens synvinkel, där det eftersträvas en metod för 
hantering av konflikter. Vi uppfattar det dock som svårt för förskolelärarna att arbeta utifrån 
en specifik metod, då denna studie visar oss hur de subjektiva uppfattningarna påverkar 
konflikter. Människor uppfattar konflikter olika både mentalt och känslomässigt, därav är det 
svårt att ha ett regelverk för hur hantering av alla konflikter ska ske. Vi anser att konflikter 
blir ett samlingsbegrepp som sammankopplas med lärande, utveckling, mobbning och 
utfrysning. Detta resulterar i att det blir ett komplext begrepp som blir svårt att tolka som 
självständigt eftersom det förknippas med subjektiva värderingar. 
 
Vad kan vi lära oss av de uppfattningar förskolelärare beskriver sig ha kring konflikter samt 
deras beskrivningar av arbetssätt på förskolan? En avgörande faktor vi upptäckte var 
variationen på förskolorna. Hanteringen av konflikter skiljdes åt på alla förskolor som 
medverkade. Det fanns dock en gemensam grund som vi antar härstammar ifrån den 
teoretiska utbildning som alla förskolelärare i studien hade. Denna grund innebär att alltid 
försöka inkludera barnen i konflikten, exempelvis genom reflektion kring situationen. På så 
sätt används interaktion som ett sätt att skapa situationer för lärande och utveckling.  

Vår uppfattning kring konflikter har påverkats av både teorin och empirin. Ena stunden 
uppfattade vi konflikter som psykiskt nedbrytande och i andra fall utvecklande och stärkande. 
Det var oundvikligt att fullt ut bortse från dikotomin positiv och negativt, vilket gjort att vi 
pågående har resonerat kring dess betydelse. Vi vill avslutningsvis yttra att konflikter behöver 
ses som ett komplext fenomen som egentligen är både stärkande och nedbrytande. Detta kan 
anses paradoxalt, som två sidor av samma mynt.  

5.5 Förslag till vidare forskning  
 
I denna uppsats presenteras bland annat hur förskolelärare beskriver att de hanterar konflikter 
mellan barn. Det är dock enbart beskrivningar av en verklighet som vi inte kan bevisa. Utifrån 
detta hade det var intressant att observera förskolelärare. Genom att observera skapas en 
annan bild av verkligheten, som skulle vara ett gott komplement till intervjuer. Därför föreslås 
att en liknade studie genomförs inom samma fält, fast med en observationsstudie istället för 
intervjustudie.  
 
Utifrån vår forskning fann vi att barn utvecklar förmågan att lösa konflikter på egen hand. 
Förskolelärarna poängterade att de kunde se utveckling i barns förmåga att lösa konflikter 
under perioden barnen befann sig inom förskolan. Utifrån detta resonemang hade det varit 
intressant att observera barn inom förskolan under en längre period för att sedan tolka deras 
utveckling inom konflikter. Det vill säga undersöka de påverkande faktorerna till barns 
förmåga att bemöta, hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.  
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                                                                                                               BILAGA 1  

Hej!  

Vi är två studenter från Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings 
Universitet som är inne på vår sista termin och skriver vårt examensarbete i pedagogik. 
Ämnet som vi kommer att utforska är konflikter.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskolelärare resonerar kring konfliktfyllda 
situationer i barngruppen. Vi önskar få en större förståelse om konflikter och tänkte att 
förskolan är en miljö där konflikter uppstår dagligen bland barn.  

Vi har fördjupat oss i forskning kring det aktuella ämnet, men för att kunna svara på vårt syfte 
behöver vi er verksamma förskolelärare. Vi vill intervjua dig, som är utbildad till 
förskolelärare och arbetar inom yrket. Intervjun kommer att bestå̊ av cirka 20 frågor och vara 
cirka 30-45 minuter lång samt spelas in. Detta gör vi enbart för att underlätta vid 
transkriberingen av texten för att få en så korrekt bild av er verklighet som möjligt. Vi önskar 
att utföra intervjuerna under vecka 47 om denna möjlighet skulle finnas.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt samt att du som deltagare kan avbryta intervjun när som 
helst. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt samt att all information som 
uppkommer under intervjun kommer enbart att användas till forskning.  

Vi skulle verkligen uppskatta er medverkan och hjälp. Är ni intresserade av att medverka så 
maila oss snarast, dock senaste 17/11. Om ni har några ytterligare frågor eller funderingar, 
tveka inte att höra av er till oss eller vår handledare för ytterligare information.  

Hoppas vi ses!  

Med Vänliga Hälsningar 

Benjamin Erdtman bener482@student.liu.se                  
 
Maria Kyziridou  Marky855@student.liu.se 
 
Handledare  
 
Ann-Charlotte Bivall   
ann-charlotte.eklund@ped.gu.se  
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                                                                                                               BILAGA 2 

Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 
 
1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
3. Hur länge har du varit på̊ denna förskola? 
4.Beskriv tre egenskaper som du har som hjälper dig i din roll som förskolelärare.  
5.Hur skulle du allmänt definiera en konflikt? 
 
Forskningsfrågor 
 
1. Hur ser en konflikt ut för er här på förskolan mellan barnen? 
2. Vad brukar konflikterna handla om? 
3. Hur förstår du att ett barn är i en konflikt? Hur visas det på barnet? 
4. Vad ser du för typer av konflikter i förskolan? Hur brukar konflikter starta? 
5. Finns det något positivt med en konflikt? Vad finns det för fördelar med konflikter? 
6. Upplever du att det är viktigt att inkludera barnen i hanteringen av konflikten? 
7. Ser du lärandesituationer i hantering av konflikter, i så fall för vem? Har du märkt en 
förbättring hos dig/barnen i hanteringen av konflikter? 
8. Arbetar du medvetet för att främja elevernas lärande när du hanterar konflikter? 
9. Finns det något  negativt med en konflikt?  
10. Vad anser du att konflikter kan leda till?  
11. Anser du att det är det viktigt att hantera konflikter på förskolan?  

12. På vilket sätt hanterar du de konflikter som uppstår på förskolan? 
13. Finns det en specifik metod som hela förskolan använder sig utav vid hantering av 
konflikter? 
 
Om Ja 
Hur har denna metod arbetats fram? Har du fått utbildning i just denna metod? Brukar ni här 
på förskolan utvärdera denna metod? Om ja, hur ofta? Om nej, varför?  
 
Om Nej 
Varför finns det inte en gemensam metod anser du? 
 
14. Om du ser att en konflikt inte blivit löst trots att du har ingripit, vad gör du då? Ge 
exempel hur du går till väga då?   
15. Brukar du kontakta föräldrarna ifall en konflikt inte löses? Hur länge måste en konflikt 
hålla på för att du ska kontakta föräldrarna? Vad händer då? Löses konflikten då? 
16. Vem ansvarar över att konflikten löses på förskolan? 
17. Brukar barnen lösa konflikter på egen hand? Ge exempel då det brukar hända.  
18. Har det hänt att skolan behöver få hjälp utifrån för att lösa konflikter? Ge exempel när det 
har hänt i så fall.  
 
Har du några frågor du vill ställa oss eller något du annat du vill tilläga?  
 
Annars så tackar vi för att vi för din tid och att vi fick intervjua dig!  


