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Examensarbetet syftar till att undersöka vad konflikter i förskola och skola vanligen 

handlar om. Syftet är vidare att jämföra hur pedagoger i förskola respektive skola 

bemöter barns konflikter och de känslor som uppkommer.  

Undersökningen är baserad på intervjuer och observationer där informationen som 

framkommit har kopplats samman med tidigare forskning och teorier. 

Urvalsgruppen består av två pedagoger från förskolan samt två pedagoger från 

skolan, år 4.  

Det framkommer i resultatet att pedagogerna i både förskola och skola sällan är 

närvarande vid konflikter. Intervjuer och observationer visar att det ofta handlar om 

intressekonflikter där barnen hanterar dessa destruktivt. Samtliga pedagoger har en 

vision om hur de vill hantera barns konflikter och känslor. Men det har visats sig 

genom observationerna att det inte alltid är tillräckligt, då de destruktiva konflikterna 

tenderar att återkomma i verksamheterna. 
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1 Inledning 

Vi anser att konflikter är en del av skolans vardag och vi känner att vi som blivande 
lärare behöver veta hur vi ska bemöta detta, för att kunna stödja och utveckla barnens 
förmåga att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Men vad är egentligen 
en konflikt och är konflikter något negativt eller positivt i barns relationer? Vad är det 
som gör att konflikter leder till destruktiva handlingar? Vissa anser att konflikt är 
något som kan uppstå på flera nivåer mellan människor och andra talar om att 
konflikter är nödvändigt för att utvecklas som individer, dels för att ta andras 
perspektiv och tankar men även för att utveckla sina egna. Ekeland (2006) skriver att 
”Konflikter skapar känslor, och känslor kan skapa konflikter”( Ekeland, 2006. s.90.) 
Han menar att det handlar om att handskas med människors tankar och känslor 
samt samverkan mellan tanke och känsla när man ska hantera konflikter. Han anser 
även att vår kultur mest fokuserar på det vi ser som de goda känslorna medan vi 
förväntas hålla tillbaka det vi värderar som de onda känslorna, trots att kunskapen 
finns om att vi behöver lyfta och hantera alla känslor för att må bra. Höistad (2004) 
menar att det inte går att förbjuda barn att visa sina känslor, att bli arga och känna 
vrede. I läroplanen för förskolan står det att ”Alla som arbetar i förskolan skall 
stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” (Utbildningsdepartementet, 
2006a. s. 8). Vidare står det i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet att ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 
för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.” (Utbildningsdepartementet, 
2006b. s. 4). Vi anser att det är vår skyldighet i skolans värld att bemöta barns 
känslor med respekt. 

Vi menar att vi under vår utbildning bara har tillägnat oss en liten del i ämnet 
konflikhantering. Vi har även en känsla av att pedagoger ute i olika verksamheter inte 
har någon gemensam strategi vid hantering av konflikter. Behovet av kunskap kring 
detta ute på förskolor och skolor anser vi upplevs som stort. Utifrån detta väcktes vår 
nyfikenhet kring hanteringen av barns konflikter och deras känslor. Vad är det för 
konflikter som barnen har och hur arbetar pedagoger egentligen med detta ute på 
förskolor och skolor?  

 
1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad konflikter mellan barn i förskola och skola 
vanligen handlar om. Syftet är vidare att jämföra hur pedagoger i förskola respektive 
skola bemöter barns konflikter och de känslor som uppkommer. De frågeställningar 
som uppsatsen ska besvara är: 

 Vad är det för slags konflikter som vanligen uppstår mellan barn i förskola och 
skola?  

 Hur bemöter pedagoger i förskola och skola barns konflikter? 
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 Hur hanteras de känslor som uppkommer hos barn i samband med konflikter? 
 
 

2 Forskningsbakgrund 

2.1 Vad är en konflikt? 

Ellmin (2008) menar att det inte finns någon entydig definition av begreppet 
konflikt, det är väldigt komplext. En konflikt uppstår då oförenliga aktiviteter 
inträffar. Två aktiviteter som är oförenliga är då den ena aktiviteten stör, förhindrar, 
blockerar eller skadar den andra aktiviteten. Han menar att det ständigt pågår 
oförenliga aktiviteter i skolans komplexa arbetsmiljö. Både Ellmin (2008) och 
Ekeland (2006) anser att konflikter handlar om förhållande mellan människor och en 
grund hos alla är att tillfredställa sina egna behov och intressen, det vill säga sin egen 
vilja. Thornberg (2006) anser att konflikter är en del av det sociala livet och Ekeland 
(2006) anser att konflikter är nödvändiga och oundvikliga. Ekeland nämner flera 
saker som kan utlösa konflikter, exempelvis när det finns ett beroende mellan olika 
parter som innebär att den enas sätt att agera och vara får konsekvenser för den 
andre. Även ens egen makt kan vara en orsak till att konflikter skapas, makt kan vara 
att påtvinga sin vilja på andra. Ekeland anser att makt alltid är en aspekt i konflikter 
även om det inte är själva makten som har utlöst konflikten. Konflikterna kretsar 
oftast kring känslan av att våra behov och/eller intressen är hotade och att vi då 
reagerar med vaksamhet och försvarsberedskap, vilket Ekeland menar är mänskligt.  

När vi möter motsättningar och motstånd skapas det oftast många känslor och 
spänningar uppstår när känslorna inte kommer till uttryck (Ekeland, 2006.) En viss 
spänningsnivå måste finnas för att det ska kunna skapas en konflikt samt för att vilja 
göra något åt situationen. Är spänningsnivån för låg blir motivationen till att 
förändra väldigt liten, menar Ekeland. Om spänningsnivån är för hög finns det större 
risk att det leder till explosiva utbrott som gör situationen okontrollerbar. Ekeland 
anser att alla situationer är olika, alla individer är olika och skillnaderna ger liv och 
stimulans, men han påpekar även att skillnaderna kan utlösa konflikt likaväl som 
likheter kan göra det. Det finns skillnader som kanske måste ändras på, till exempel 
arbetsvillkor, men det finns även skillnader man behöver lära sig att leva med, 
exempelvis värderingar. Ekeland menar att om skillnader ska vara en utlösande 
faktor för konflikt måste någon part uppleva skillnaderna som orimliga, hotfulla eller 
besvärande. Ekeland anser att det handlar om att kunna se konflikter från olika 
perspektiv samt se mer av helheten för att kunna förstå dem. Vi måste både förstå 
situationen, personerna och samspelet mellan individerna för att kunna se och känna 
vilka krafter som påverkar situationen. När vi kan göra detta ökar även det egna 
ansvaret över våra handlingar, anser Ekeland. 

Ekeland (2006) och Thornberg (2006) anser att konflikter vare sig är positiva eller 
negativa utan att det är handlingen vid konflikten som avgör det. Ekeland (2006) 
anser att begreppet konflikt ofta väcker negativa associationer, men menar att vi 
borde anstränga oss för att se de konstruktiva möjligheterna som konflikter erbjuder. 
Även Thornberg (2006) menar att konflikter lätt sammankopplas med negativa 
känslor och bråk, men han anser att konflikter är naturliga händelser i grupper samt 
är en del av skolans vardag. Han anser att de flesta ofta tänker att konflikter leder till 
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gråt, våld och högljudda replikskiften. Trots detta menar Thornberg, att studier ofta 
antyder att barns konflikter oftast är ganska odramatiska, kortvariga och lugna samt 
löses utan vuxnas inblandning. ”Konflikter engagerar och involverar. De utmanar 
vårt förhållande till andra människor och till oss själva. Vår personlighet, våra tankar 
och våra känslor sätts på prov, och våra värderingar och förhållningssätt utmanas. ” 
(Ekeland, 2006. s.160). 
 

2.1.1 Konflikter på olika nivåer 
 
Ellmin (2008) anser att varje konflikt är unik, den unika dynamiken avgör om 
konflikten utvecklas positivt, negativt, konstruktivt eller destruktivt. Han menar att 
det i skolan är näst intill oundvikligt och ibland även nödvändigt med 
konfrontationer och dessa leder ofta till konflikter på olika nivåer. Vissa konflikter 
uppstår mellan elever på grund av olika etniska, kulturella, språkliga, sociala och 
ekonomiska bakgrunder, så kallade interpersonell konflikt. Individers olika behov 
och intressen i exempelvis klassrummet är ofta grunden till att konflikter uppstår, att 
de ser och vill åt olika håll. Medan andra konflikter uppstår hos läraren då det 
handlar om att vägleda, stödja och utvärdera elevernas lärande och utveckling. Det är 
då enligt Ellmin som lärarens förhållningssätt krockar med dennes praktiska 
handling, en intrapersonell konflikt. Ytterligare en konflikt i skolvärlden kan vara då 
enskilda lärare, elever och föräldrar hamnar i situationer där deras förväntningar på 
skolans mål och regelsystem inte motsvarar samhällets intentioner med skolan, en så 
kallad systemkonflikt. Ellmin menar med andra ord att konflikter i skolan handlar 
om skiljaktigheter på olika nivåer såsom individ-, grupp- och organisationsnivå. Men 
allt hänger samman för oavsett om det handlar om exempelvis systemkonflikt så är 
det människorna i systemet som bär konflikten.  

Thornberg (2006) lyfter också konflikter på olika nivåer men benämner de som 
kognitiva och mellanmänskliga konflikter. Han förklarar att kognitiva konflikter 
uppstår inom människor. Medans mellanmänskliga konflikter handlar om 
motsättningar och motstånd som uppkommer mellan två eller flera individer genom 
känslor, handlingar och ord. Thornberg lyfter olika former av konflikter, 
sakkonflikter, intressekonflikter, värderingskonflikter samt relationskonflikter eller 
känslokonflikter. Sakkonflikt handlar om när olika uppfattningar uppstår kring 
exempelvis vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras. När intressekonflikter uppstår 
handlar det om hur tillgångar ska fördelas mellan individer, exempelvis att flera vill 
ha samma leksak, bok eller arbetsuppgift. Värderingskonflikter uppstår när 
värderingar kolliderar, när individer har olika uppfattningar om något som inte har 
något givet svar. Relations- eller känslokonflikt uppstår när individer stör sig på 
varandra och inte kan acceptera varandra. Thornberg berättar även om 
pseudokonflikter som uppstår när partnerna egentligen är överens, men att det har 
skapats missförstånd mellan dem på grund av bristande information eller 
kommunikationssvårigheter.  
 

2.1.2 Destruktiva och konstruktiva konflikter 
 
Konflikter aktiverar känslor som kan leda till okontrollerade utvecklingsförlopp 
(Ekeland, 2006.) Eftersom alla parter vill påverka de andra och situationen till sin 
fördel kan det resultera i att de tappar kontrollen över konflikten och gör eller säger 
saker som de sedan ångrar. Thornberg (2006) förklarar att konflikter är destruktiva 
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när någon vinner på den andres bekostnad, när känslor som ilska, irritation och tvivel 
skapas. I en destruktiv konflikthantering styr egoismen och hänsyn tas inte till den 
andre, då är det bara ens egen vilja, egna behov och intressen som betyder något. 
Destruktiv konflikthantering är kampinriktad och aggressiv och kan komma till 
uttryck genom hot, trakasserier, fysiskt våld och förolämpningar. Motparten 
uppfattas som otrevlig och fientlig, förklarar Thornberg. Han tror att orsaken till att 
konflikten hanteras destruktivt kan bero på att kunskapen om konflikter och 
konstruktiv konflikthantering saknas eller är bristfällig, men det kan även bero på att 
personerna inte kan kontrollera sina känslor. Konflikter är däremot konstruktiva när 
de resulterar i att alla är nöjda och att konflikten leder till framgång. Konflikter 
erbjuder tillfällen för barn att utveckla relationerna till varandra och det erbjuder 
även tillfällen att utveckla en god förmåga i att lösa konflikter. Detta påverkar även 
förmågan att bilda och upprätthålla vänner. Konflikter utvecklar också förmågan att 
ta andras perspektiv, den sociala förståelsen påverkas positivt, hävdar Thornberg. 

Ellmin (2008) talar hellre om konfliktsituationer än om konflikter just för att han 
menar att det är i konkreta situationer som konflikter uppstår och det är den 
situationen som ska tolkas och hanteras. Även om vi lär oss om konflikter kommer 
vår personlighet, hur vi tänker, känner och handlar att speglas i de konkreta 
situationerna. Därför poängterar Ellmin vikten av att kunna skilja mellan konflikten 
och konflikthandlingarna samt kunna skilja mellan konflikthandlingarna då det finns 
olika typer av dem. Det kan vara öppna och dolda konflikthandlingar, öppna 
konflikthandlingar sker i verkliga händelser och de bearbetas direkt i relation till det 
som hänt. Men om en konflikt inte bearbetas på en gång finns en risk att det 
bearbetas på ett dolt och indirekt sätt, vilket också ökar risken för en destruktiv 
utveckling och destruktiva handlingar. Dolda konflikthandlingar kan delas in i tre 
delar, passivt motstånd som tar sig i uttryck som isolering, tystnad, vägran till att 
lyssna, delta och samarbeta. Negativism, att man är dyster, suckar, stönar, att man 
har en ogillande attityd. Manipulation är den mest aktiva dolda strategin som handlar 
om att ljuga, baktala, få andra att känna skuld, dåliga och otillräckliga eller till och 
med att utöva känslomässig utpressning. En annan typ av konflikthandlingar som 
Ellmin beskriver är de samarbetsinriktade, som handlar om att söka gemensamma 
lösningar och de är inte fientliga på något sätt. Medan antagonistiska 
konflikthandlingar kan vara väldigt fientliga och de kan röra sig om exempelvis 
rasism och främlingsfientlighet. En tredje typ är konstruktiva och destruktiva 
konflikthandlingar då konstruktiva handlingar innebär att konflikten bearbetas öppet 
i ett samarbete mellan parterna. Medan destruktiva handlingar handlar om våld, 
syndabocksfenomen, mobbning samt antagonistiska handlingar. 
 

2.2 Vad är känslor? 

 
Gottberg (2007) beskriver att det hela tiden pågår omedvetna processer inom oss, så 
kallade emotioner och när vi blir medvetna om en emotion uppstår en känsla. Om en 
känsla drabbar oss starkt kan vi hamna i affekt, vilket innebär att vi blir känslostyrda 
och det är oftast då vi säger och gör saker som vi sedan ångrar. Vi har förmågan att 
påverka våra känslor genom tankereglering och beteendeförändring. Gottberg talar 
även om grundkänslor och till dem tillhör glad, arg, ledsen och rädd.  

Kåver (2009) menar att alla människor har känslor och känslorna är inblandade i alla 
våra relationer och vardagssituationer. Känslor är verktyg för att förstå andra 
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individer och deras handlingar och intentioner och känslorna vägleder oss att ta olika 
beslut. Kåver menar att känslor formar upplevelsen av vår identitet och självkänsla. 
Våra känslor har även en bärande funktion eftersom förmågan att känna känslor 
utvecklas före den rationella, planerande och tänkande förmågan. Kåver anser att vi 
lättare kan hantera våra liv om vi vet vad och varför vi känner som vi gör. Hon menar 
att vi blir mer tolerant mot oss själva och andra samt att hon tror att vi då njuter mer 
av livet. Många saker i livet styrs av hur vi känner, vissa plågas av känslor medan en 
del älskar att uttrycka sina känslor. I det mellanmänskliga utrymmet vibrerar olika 
sorters känslor, riktade fram och tillbaka mellan dig och de människor som omger 
dig. Kåver menar att den största utmaningen i detta är att hantera alla dessa olika 
känslor, allt från lätt irritation till stor sorg. Vi är i en ständig process där vi strävar 
efter att känna en balans i oss själva samt i förhållandet till omgivningen. ”En sak är 
alltså säker – dina känslor har makt i ditt liv, vare sig du vill eller inte” (Kåver, 2009. 
s.21). Även Gottberg (2007) betonar vikten av att människor har tillgång till alla sina 
känslor och att vi bör ge barn rätt till ”sina egna” känslor. En känsla kan aldrig vara 
fel utan det är de destruktiva beteendena som bör förändras. Känslor har en stor och 
avgörande betydelse särskilt i beslutsfattande och därför är det viktigt att förstå och 
bli medveten om hur känslorna påverkar oss samt hur vi kan identifiera, acceptera 
och hantera dem på bästa sätt. Gottberg skriver att ”Känslor kan sägas vara signaler 
till oss själva från oss själva om oss själva. De ger oss vägledning i hur vi har det i 
våra liv.” (Gottberg, 2007. s.27.) Att må dåligt och vara nedstämd är en signal på att 
något inte stämmer men tack vare våra känslor menar Gottberg, kan problemet 
identifieras. Detta kan i sin tur hjälpa oss att finna vägar ut ur problemet.  

Ekeland (2006) förklarar att när vårt sätt att handla, tolka och uppfatta påverkas på 
ett eller annat sätt leder det ofta till att vi blir känslomässigt engagerade. Känslor 
skapar motivation och engagemang att göra något åt olika situationer, men känslorna 
kan också bli ett problem då de styr och gör att vi agerar och säger saker som 
förstärker konflikten. Det är vanligt att man förknippar ilska och aggression med 
typiska konfliktkänslor och oftast finns det en större tolerans till pojkars uttryck av 
ilska än för flickors uttryck av ilska, anser Ekeland. Därför kan flickor som är arga 
uppfattas annorlunda än arga pojkar. Flickor tar oftare till tårarna trots att det är 
ilska de känner. Ångest är också en känsla som kan skapas vid konflikter och det 
menar Ekeland är en mental flyktreaktion. Känslan utlöses då vi känner oss mer 
hotad än vad vi kan försvara sig emot. Thornberg (2006) tror och lyfter att det finns 
en risk med att tränga undan de känslor som väcks hos de inblandade vid en konflikt. 
Han menar att om känslorna inte tas på allvar kan det leda till att det blir svårt eller 
kan till och med förhindra lösningen av konflikter, känslorna måste fångas upp och 
hanteras. 

Gottberg (2007) anser att det är oerhört viktigt att förskolan och skolan lägger vikt 
vid att stärka sociala och emotionella skyddsfaktorer hos barnen. Social och 
emotionell träning som Gottberg förespråkar innebär att ge barnen verktyg till att 
förstå och hantera sina egna och andras känslor. Fleischer (2010) berättar att känslor 
är svåra att förstå och vi måste försöka att göra känslorna begripliga och meningsfulla 
för barnet. Om vi vet vad vi känner och varför menar Gottberg (2007) att vi kan 
hantera olika situationer på ett sätt som gör att vi mår och fungerar bättre, än om vi 
låter oss styras av olika känsloutbrott. Vi kan börja med att sätta ord på de yngre 
barnens känslor för att sedan koppla dessa till orsak, exempelvis – Du slog i ditt knä, 
du är ledsen, menar Gottberg. Känslorna medför kroppsliga intryck och barnet kan 
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ha svårt att skilja känslan från det kroppsliga intrycket. Vi bör tillsammans med 
barnet finna orsaker till varför känslorna uppstår, hur barnet känner inombords samt 
försöka visa på att känslor är olika starka. Sedan bör vi även arbeta med sambandet 
mellan känsla och handling, så att barnet kan skaffa sig inre handlingsmöjligheter. 
De måste förstå varför de reagerar som de gör för att kunna finna olika alternativa 
möjligheter. När våldsamma känslor tar över barnet bör vi vuxna finnas där för att 
trösta, skydda och vänta tills barnets inre kaos har lagt sig. För att sedan diskutera 
känslor och handlingar. 
 

2.2.1 Känslor som energier 
 
Gottberg (2007) beskriver känslor som energier, där den neutrala basen kan ses i 
centrum, där befinner vi oss när vi är lugna och där återhämtar vi oss samt fyller på 
med energi. Känslan glad är en lätt energi som är uppåtsträvande medan sorgen 
däremot drar oss nedåt då den är en tung energi. Den framåtsträvande och 
attackerande energin är ilska, när vi känner ilska kan det finnas ett starkt behov av att 
röra på oss och ibland bidrar denna energi till rent fysiska uttryck, såsom slag. Till 
sist har vi rädslan som kan ses som den bakåtsträvande energin. Rädsla får oss ofta 
att dra oss tillbaka, dra oss undan faran. Gottberg beskriver denna övergripande bild 
så att vi lättare ska förstå våra känslor och det är viktigt att komma ihåg att känslor 
kan kännas olika beroende på individ. Gottberg menar också att en känsla inte 
stannar för alltid utan att den successivt övergår till en annan känsla, detta kallar hon 
för känslokedjor. Olika känslor tar olika mycket energi från oss och därför är det 
viktigt att träna oss i att hantera dem, annars kan det i slutändan påverka våra 
relationer negativt. Gottberg anser att det kan vara till stor hjälp att betrakta våra 
känslor som energi för att kunna förstå våra egna och andras beteenden.  

Gottberg (2007) beskriver även känslor ur ett neurobiologiskt perspektiv. Det 
limbiska systemet är vårt känslocentrum och hjärnbarken är den tänkande hjärnan, 
det är också den del som gör oss unikt mänskliga. Därifrån kommer vår förmåga till 
talspråk, abstraktion och logiskt tänkande. Det som är mest intressant i detta 
sammanhang menar Gottberg, är att känslohjärnan agerar snabbare än den tänkande 
hjärnan. Med andra ord känner vi innan vi hinner tänka, vilket också kan innebära 
att vi känslomässigt agerar innan vi tänker. Detta kan ställa till problem i vissa 
situationer. Ekeland (2006) berättar att det händer saker i kroppen när 
grundläggande känslor som ilska och ångest uppkommer, adrenalinet pumpar ut i 
kroppen och leder till förhöjt blodtyck och hjärtfrekvens. Våra känslor aktiveras 
omedvetet och vi kan inte alltid förstå vad som sätter igång dem och det är därför 
svårt att kontrollera dem direkt. I känslocentrum finns ett organ som kallas 
amygdala, förklarar Gottberg (2007). Amygdala varnar oss vid fara men organet har 
också i uppgift att lagra känslomässiga upplevelser och Gottberg uppfattar att den 
funktionen är fullt utvecklad redan vid födseln. Men det är först då vi utvecklat 
språket som vi kan kommunicera med andra och bearbeta våra känslor. Ibland kan 
känslohjärnan ta överhand och den tänkande hjärnan blir åsidosatt, detta kallas för 
amygdalakidnappning. En sådan kan resultera i att man exempelvis slår någon eller 
säger elaka och kränkande ord till någon annan. Enligt Gottberg kan man inte 
ursäkta sitt beteende genom att skylla på någon amygdalakidnappning. Utan det 
handlar om att lära sig att agera på ett annat sätt, detta genom att träna på samt 
praktisera andra och nya beteenden. Hjärnan är faktiskt mottaglig att lära sig mer 
önskvärda och nya beteenden och det är viktigt att känna till, menar Gottberg. Även 
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Kåver (2009) beskriver precis som Gottberg, att känslorna finns i det limbiska 
systemet och att det är amygdala som aktiveras då vi reagerar känslomässigt. Kåver 
talar även om att känslorna dominerar vårt tänkande, att vi kan agera känslomässigt 
innan vi ens vet vad som triggat reaktionen. Handlar det om att du håller på att bli 
överkörd av en bil är det tur att känslorna agerar innan du hinner tänka eftersom 
rädslan i detta fall kan få dig att hoppa åt sidan.  

2.3 Att inte kunna hantera sina känslor kan ge konsekvenser 

 
Söderberg (2006) tror att om barn och ungdomar samlar på sig en massa ilska, sorg, 
frustration och rädsla kan detta resultera i brott och våldtäkter. Hon hävdar att om 
barn och ungdomar får lära sig att ge uttryck för sina känslor i tidig ålder så att 
känslorna inte tar överhand, kan det på lång sikt förebygga dessa negativa 
konsekvenser. Hon anser även att det finns en risk med att vi hela tiden strävar efter 
positiva känslor och puttar undan de negativa känslorna, vi jagar efter lycka. 
Söderberg ställer sig frågan vad som då egentligen händer med vår sorg, ilska och 
rädsla? Hon anser att ilska är en viktig och stark känsla för barn och den kan hjälpa 
barnet att säga stopp, bryta sig loss ur destruktiva relationer samt att sätta gränser. 
Barn behöver vara starka och kunna säga ifrån och då är det viktigt att de har tillgång 
till sin ilska och kan använda den som en tillgång. Om barn inte tillåts känna och få 
förståelse för sin ilska samt få den bekräftad kan ilskan omvandlas till sorg. För att 
stärka barns känslor kan vi visa hur de kan uttrycka känslorna konstruktivt istället 
för destruktivt. Ofta tillåts inte barn att vara ledsna men man bör bemöta känslan 
med respekt för att hjälpa barnet att bli en stark individ. Konflikt är ett verktyg för 
utvecklingen anser Söderberg, barn kan inte utveckla empati om de inte får ge uttryck 
för sina egna känslor. 
 

2.4 Att lösa konflikter och bemöta känslor 
 
Krig och våld är destruktiva sätt i försöket att lösa konflikter och fred är ett sätt att 
förhålla sig till konflikter, därför menar Ekeland (2006) att det handlar om att skaffa 
sig kunskap för att hantera och lösa konflikterna konstruktivt. Utmaningen i 
konflikthanteringen är att förhindra att människors känslor leder till destruktiva 
konsekvenser, känslorna bör i stället användas som drivkrafter till konstruktiva 
handlingar för att lösa konflikten. Wahlström (1996) anser att vår förmåga i att 
hantera konflikter är avgörande för vårt välmående. Att kunna hantera konflikter är 
viktigt för alla, speciellt för personer i en ledarroll. Även Ellmin (2008) menar att det 
enda etiska sättet att hantera konflikter handlar om att kunna erkänna dem och 
hantera dem öppet och konstruktivt i ett gott samarbete med den andra parten. 
Ekeland (2006) anser att när vi lever i samexistens handlar det om att vi ska kunna 
sätta gränser för vår egen vilja. Om vi inte gör det utan praktiserar egoism är risken 
stor att egoismen smittar av sig och då utmanas alla att se till sina intressen, vilket 
kan resultera i att det ofta uppstår konflikter. När vi ska hantera konflikter handlar 
det om att hantera svåra förhållanden med starkt engagerade och involverade 
människor.  

Ekeland (2006) berättar att människor tycker att det är enklast att prata om andra 
människors konflikter, men då det gäller ens eget lärande kring konflikthantering kan 
reflektionen över personliga erfarenheter vara mest givande. Många gånger läggs 
skulden på egenskaper hos aktörerna och då blir lösningen på konflikten att 
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människor måste ändra sig, vilket skapar trots och motstånd hos personerna och 
konflikten låser sig ännu mer. Det kanske mer handlar om att försöka förändra sättet 
att agera på än att förändra människorna menar Ekeland. Utan det handlar om att 
arbeta med roller och relationer istället för att fokusera personers egenskaper, 
eftersom det är lättare att förändra rollerna än personerna. Många gånger överdriver 
vi egenskapen hos personen istället för att se helheten. Innan vi kan använda oss av 
olika metoder för konflikthantering måste vi först skapa förståelse för mänskliga 
relationer. Det handlar om att respektera den andres integritet och människors lika 
värde, ett ansvar gentemot andra. När situationen är kartlagd kan det finnas behov 
till distans för att kunna se möjliga utgångar. Detta kallar Ekeland för teorireflexion. 
Även Thornberg (2006) anser att det kan finnas behov av distans när någon är väldigt 
arg, då det kan vara svårt för personen att finna vilja till att lösa konflikten på ett 
utvecklande sätt. Personen får då chans att lugna ner sig, för att sedan kunna 
interagera och hantera konflikten konstruktivt, menar Thornberg. 

Thornberg (2006) berättar att barn vanligen hanterar konflikter verbalt, men barn 
tycks bli mer frestade att använda fysiskt våld i en konflikt om andra gör det. Han 
påpekar att vuxna uppmärksammar och får intryck av att fysiskt våld är vanliga inslag 
i barns konflikter, trots att de flesta av barns konflikter löses utan någon vuxen eller 
fysiskt våld. Det kan vara så att det bara är de högljudda konflikterna, konflikterna 
med fysiskt våld och starka arga känslor som når fram till pedagogen. Vilket kan bero 
på att de inblandade då tyr sig till pedagogen för att få hjälp med hanteringen av 
konflikter. Johansson och Johansson (2003) menar att pedagogerna och barnen som 
de studerat, har som mål vid konflikter att uppnå konsensus och en strategi som 
innebär att säga förlåt, utan att pedagogerna tar hänsyn till barns olika behov, 
synpunkter och intressen. Johansson och Johansson anser att om pedagoger strävar 
för mycket efter enighet, att barnen ska säga förlåt, finns en risk att pedagoger inte 
alls stödjer konflikthanteringen. De upprivna känslorna kan fortfarande vara kvar 
trots att pedagogerna väljer att bortse från dem. Barnen ges då inga tips på möjliga 
strategier för att hantera konflikter och de uppnår en ytlig konsensus, konsensus på 
låtsas.  
 
Ellmin (2008) menar att språket har en stor betydelse för våra tankar, känslor och 
handlingar. Det är med språket vi kan sätta ord på våra föreställningar, förklaringar, 
tankar och känslor. Språket är ett redskap för reflektion och det kan även 
medvetandegöra oss om vad som döljer sig inuti i människans inre, vilket ökar vår 
förståelse. Språket är avgörande vid konflikthantering eftersom det är i samtalet som 
möjliga förändringar och utveckling kan ske, både individuellt och då det gäller 
skolan som verksamhet. Barn hävdar sig på olika sätt i konfliktsituationer. För vissa 
är språket och kommunikativa förmågor avgörande för att lösa konflikter, medan 
andra är mer handlingsinriktade och fysiska. Ellmin menar att det är omöjligt att inte 
kommunicera, eftersom det inte bara handlar om det verbala utan även om 
kroppsspråk, mimik, gester, kroppshållning och tonfall, alla dessa delar kan tolkas 
och avläsas. Då verbal och icke verbal kommunikation hos en individ inte 
harmonierar kan det ses som en varningssignal på att något inte stämmer. En individ 
kan uttrycka en sak verbalt men visar via sitt kroppsspråk att han/hon är rädd. Det är 
viktigt att vara medveten om detta som pedagog för att vid konfliktsituationer tänka 
på att det verbala harmonierar med kroppsspråket. Vi kan försöka dölja våra känslor 
men kroppen avslöjar oftast oss, menar Ekeland (2006). Språkets alla former är 
grunden till konstruktiv konfliktlösning och detta kräver enligt Ellmin (2008) att 
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individen kan uttrycka vad han/hon tycker, känner och tänker. Att individen kan 
lyssna på, våga fråga och bekräfta andra samt att individen känner trygghet och kan 
utnyttja sin kreativitet. Thornberg (2006) anser att ett mål med undervisningen i 
konflikthantering bör vara att stödja och hjälpa barnen så de utvecklas till 
reflekterande praktiker.  

När vi försöker reda ut konflikter behöver vi även reda ut hur alla inblandade känner, 
menar Wahlström (1996). Vi behöver känna att det är tillåtet att känna som vi gör, 
annars finns risken att vi bli osäkra. Vi måste acceptera alla våra egna känslor och att 
de finns för att kunna hantera dem på ett bra sätt. Wahlström anser att alla 
människor behöver kunna uttrycka sig så att andra förstår vad de menar. Detta för att 
kunna hantera konflikter samt för att lära sig att samtala kring känslorna. Att lyssna 
är viktigt i lösandet av konflikter för att förstå andra människor och för att alla 
inblandade ska få en chans att uttrycka sina känslor. Detta är även vikigt för att gå 
vidare mot en lösning av problemet menar Wahlström. Det är oerhört viktigt att inte 
tala om för andra hur man tror att de känner. För att barn ska kunna tolerera och 
acceptera andra måste de även tolerera och accepterna sig själva, om de är trygga i sig 
själva kan de även lyssna på andra utan att känna sig hotade. De saker vi behöver 
träna på är att kunna se och inse att alla inte är som en själv. Det är viktigt att ha 
tillgång till sina egna känslor samt förstå andras känslor om vi ska kunna hantera 
konflikter med varaktig lösning, anser Wahlström. 

Ellmin (2008) menar att det handlar om att känna till de känslor, föreställningar, 
attityder och upplevelser som personen tagit med sig in i konfliktsituationen för att 
förstå andra, då detta kan vara en förklaring till varför vi reagerar så olika vid 
konfliksituationer. Därför menar Ellmin att vi bör se individen ur ett 
helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet omfattar, tanke, känsla, handling, en unik 
individ med både speciella och generella behov samt dennes etniska, sociala och 
kulturella bakgrund och livssyn. Konfliktarbete handlar om att visa respekt för 
individers integritet, anser Ellmin. Inom konflikthantering är det grundläggande att 
förstå sambandet om hur de inblandade tolkar (perception) och handlar (beteende) i 
en konflikt. Individer behöver se sin egen roll och andras i konflikten för att sedan 
välja handlingsalternativ utifrån det. Ellmin menar att det i skolans värld krävs 
vägledning, hjälp och förståelse för barnen. Konflikter väcker ofta starka känslor 
såsom ilska, rädsla, ångest och aggressivitet. Därför bör individer i konfliktsituationer 
få stöttning i form av trygghet, kunskaper och färdigheter. 

2.4.1 Kamratmedling 
 
Kolfjord (2009) berättar att det finns många styrningstekniker för hur man kan 
hantera konflikter i skolan. En idrottslärare kan lösa och förhindra konflikter genom 
att ha tydliga regler kring spelet och då styr reglerna hur man löser konflikten, medan 
andra lärare kanske väljer att de inblandade får prata om saken. Ett annat sätt att 
hantera konflikter kan vara genom att vända sig till rättsystemet och göra 
polisanmälan. Kolfjord berättar att en ny form av konflikthantering är på väg in i de 
svenska skolorna, kamratmedling. Hon berättar att det är en metod som innebär att 
barnen själva får hantera sina konflikter, barnens kommunikationsförmåga och 
medansvar är i fokus. Barnen agerar medlare som ska styra processen. Medlarna väljs 
ut och får utbildning i medlingsförfarande och kommunikation. Medlingen ska vara 
frivillig, fredlig, förtrolig samt försonlig och medlarna hjälper till så att parterna 
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finner egna lösningar. Varje inblandad individ får möjlighet att berätta sin historia 
och ska sedan utveckla lösningar och diskutera dessa. Kolfjord anser att konflikter i 
grunden handlar om känslor och menar att barn måste få möjlighet att uttrycka vad 
de känner vid konflikthantering. Hon är kritisk till att barn ska be varandra om 
förlåtelse vid konfliktsituationer och menar då att den uppkomna sociala obalansen 
som uppstår vid konflikter i detta fall kan förstärkas. Kolfjord har sett att medling 
förebygger och löser konflikter samt ger barnen redskap för att själva kunna hantera 
sina konflikter. Hon menar att medling kan stärka barnens självförtroende samt att 
det kan leda till att barnen respekterar och förstår varandra.  

 

3 Metod 

 

3.1 Kvalitativstudie och metodkombination 

 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi vill undersöka hur pedagoger förhåller 
sig till, bemöter och hanterar barns känslor som uppkommer vid konflikter samt vilka 
konflikter som barnen vanligen har. Det kvalitativa synsättet handlar om att tolka och 
förstå resultatet, inte förutsäga, förklara eller generalisera, menar Stukát (2005.) I ett 
kvalitativt synsätt läggs tyngdpunkten på holistisk information, det vill säga helheten, 
där forskaren försöker beskriva eller gestalta något. Syftet med kvalitativa studier är 
att försöka finna främmande mönster och sätt att resonera. Vanligen söker forskaren 
i kvalitativa studier efter flera uppfattningar som inte är likartade, till skillnad mot 
kvantitativa studier där det fokuseras på likheter för att kunna generalisera. 

Denscombe (2009) säger att metodkombination ett bra tillvägagångssätt för att finna 
svar och praktiska lösningar på forskningsproblemet. Därför föll valet på att använda 
metodkombination i denna studie, data samlas genom både observation och intervju.  
Denscombe nämner triangulering som innebär att man ser på saker ur fler än ett 
perspektiv, att samla data på mer än ett sätt i samma studie. Det är det vi känner är 
viktigt, att studera samma fenomen från olika perspektiv för att på ett mer rättvist 
sätt ta reda på hur det ser ut i förskolan och skolan. Denscombe menar också att det 
ökar tillförlitligheten hos forskaren om man använder olika metoder för att utforska 
samma fenomen. Metodkombination är användbart och värdefullt om syftet är att 
utveckla forskningsinstrument. Vilket vi också anser är en fördel då denna 
kombination kan belysa eller lyfta fram bra eller mindre bra metoder för att bemöta 
konflikter, men även väcka tankar kring andra metoder som skulle kunna fungera 
bättre. Kanske framträder ett mönster som visar att pedagogerna inte går på djupet 
för att de inte har tid, kanske ett som visar att de tycker att barnens konflikter är 
struntsaker eller framträder ett mönster att de visar djup empati.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
3.2.1 Intervjuer 
 
Denscombe (2009) menar att intervjuer är ett bra val om studien syftar till att ta reda 
på människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. Stukát (2005) menar 
att det är oerhört viktigt att förklara och motivera sina intervjufrågor i en 
forskningsintervju. Det finns olika typer av forskningsintervjuer, strukturerade 
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intervjuer innebär att forskaren har kontroll över utformningen av både frågor och 
svar (Denscombe, 2009.) Denna intervju kan liknas med ett frågeformulär, med i 
förväg gjorda frågor där informanterna har ett begränsade svarsalternativ. Vid 
semistrukturerade intervjuer används fortfarande ett färdigt formulär med frågor 
som ska besvaras, men denna intervjuform är mer flexibel. Semistrukturerade 
intervjuer ger mer utrymme för den intervjuade att utveckla sina idéer och 
synpunkter, svaren blir mer öppna och innehållsrika. Följdfrågor är tillåtna och kan 
hjälpa till att öka förståelsen och få mer djup i intervjun. Stukát (2005) nämner att 
det kan vara bra att vara två personer som intervjuar, detta för att utvinna så mycket 
som möjligt av informationen samt att två personer kan upptäcka mer än vad en 
person gör.  

Fältintervju är den mest förekommande formen menar Stukát (2005) och denna 
form utgår ifrån att intervjun äger rum i en trygg miljö för informanten, dennes 
arbetsplats. Det kan vara bra att använda sig av hjälpmedel såsom bandspelare för att 
senare transkribera. I denna studie blev valet att använda sig av fältintervjuer med 
semistrukturerade intervjufrågor. Intervjuerna genomfördes på informanternas 
arbetsplatser i lugn och trygg miljö. Vid varje intervju deltog en pedagog tillsammans 
med båda författarna, detta för att den enskilde pedagogen skulle kunna uttrycka sina 
tankar, känslor och åsikter utan någon annan pedagogs påverkan. Valet av två 
författare motiveras med att det ger mer utrymme för följdfrågor samt att det blir 
enklare att hålla fokus. Under intervjun användes semistrukturerade frågor vilket gav 
möjlighet till öppna svar och följdfrågor. Hela samtalet bandades för att senare 
transkriberas.  

3.2.2 Observationer 
 
Stukát (2005) menar att observationer kan visa om personer som intervjuats agerar 
som de säger att de gör i praktiken, vilket kan vara väldigt intressant för studien. Vid 
osystematiska observationer förs löpande protokoll över vad som händer, forskaren 
observerar utan att delta eller störa processen. Stukát påpekar att det kan vara bra att 
ha några förbestämda allmänna frågor med sig vid observationen för att hålla fokus.  
Denna form av observation används för att komplettera en annan metod för att 
kunna se och förstå helheten. Genom observationer hämtas kunskap direkt ur sitt 
sammanhang, hävdar Stukát och därför föll valet i denna studie på osystematiska 
observationer. Denna form passade då syftet med observationen var att iaktta 
pedagoger och barn i deras miljö utan att delta eller störa verksamheten. Genom att 
ha förberett några allmänna frågor kunde vi under observationerna på ett effektivt 
sätt föra anteckningar som underlättar vid framställningen av resultatet.  

3.3 Urval 

 
För att kvalitativ data ska fokusera på djupet i en studie bör urvalsgruppen vid 
intervjuer och observationer vara förhållandevis liten, menar Denscombe (2009). 
Stukát (2005) menar att forskaren i kvalitativa studier har ett annorlunda syfte där 
man söker efter variation på svaren. Han nämner att detta kan uppnås genom ett 
strategiskt urval, som innebär att forskaren från början väljer informanter. Eftersom 
denna studie genomfördes under en kort tid så valdes förskola, skola och informanter 
utifrån de som var tillgängliga och lämpliga för studiens syfte och forskningsfrågor. 
Fokus i denna studie är att observera hur pedagoger bemöter barns konflikter och de 
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känslor som uppstår i samband med detta. I denna studie har vi valt ut två pedagoger 
i förskolan och två pedagoger i grundskolans tidigare år, år 4.  
 

3.4 Etiska ställningstaganden  
 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver att, de forskningsetiska principerna med fyra 
huvudkrav syftar till att skydda informanter i olika forskning.  Informationskravet 
innebär att forskaren informerar informanterna om syftet med forskningen samt 
klargör att deltagandet är frivilligt och att deltagande när som helst kan avbrytas utan 
negativa konsekvenser. Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska få 
informanternas samtycke till att delta i studien, desamma gäller även här, att 
informanten när som helst kan avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet 
innebär att alla informanters personuppgifter ska förvaras där ingen obehörig kan 
komma åt uppgifterna. Kravet syftar till att skydda informanternas identitet och all 
information ska behandlas med stor försiktighet och sekretess, det ska vara omöjligt 
för läsaren att kartlägga var och med vem studien ägt rum. Nyttjandekravet innebär 
att informanterna blir upplysta om att informationen som inhämtas enbart kommer 
att användas i den aktuella studien.  

Kraven är uppnådda då informanterna från första början blev informerade om syftet 
med studien samt att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande, de fick 
därefter en förfrågan att medverka och de valde att delta. Innan datainsamlingen fick 
informanterna information om att alla personuppgifter är och förblir 
sekretessbelagda samt att insamlat stoff såsom anteckningar och ljudupptagning 
enbart kommer att användas i syfte för denna studie. Inga namn och personuppgifter 
kommer att lyftas i studien och ljudinspelningen kommer att raderas efter 
transkriberingen. Barnens deltagande under observationerna godkändes utifrån 
rektorernas redan inhämtade samtycke.  
 
 

4 Resultat 

 
Här beskrivs det som framkom i vår kvalitativa studie då vi samlat in data genom 
metodkombination. Pedagog 1 arbetar på en småbarnsavdelning i förskolan, däremot 
har vi observerat alla pedagoger i förskolan eftersom pedagog 1 inte närvarar vid 
någon konflikt. Pedagog 2 arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 2 – 6 år. 
Pedagog 3 och 4 arbetar i grundskolan i år4. Observationerna har genomförts under 
en heldag på varje förskola och skola.  

4.1 Intervjuer med pedagoger i förskolan 

4.1.1 Konflikter 

Pedagogerna fick förklara vad konflikter innebär för dem och båda pedagogerna i 
förskolan var eniga om att det är när minst två individer är oense om något. I 
förskolans verksamhet kopplade pedagogerna det till när barnen tar saker av 
varandra samt att de puttas och slåss. Pedagog 1 tror att barnen slåss och puttas för 
att barnen inte riktigt vet hur de ska ta kontakt med varandra då språket inte är fullt 
utvecklat, men även för att barnen har ett egotänk och vill ha igenom sin vilja. 
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Pedagog 1 menar vidare att hon tror att det är mer konflikter uppåt i åldrarna. 
Pedagog 2 nämner att barnens konflikter handlar om att de vill ha samma leksaker 
eller att någon inte får delta i leken, men alla konflikter som uppkommer är väldigt 
olika.  

Pedagog 1 berättar hur konflikter hanteras i verksamheten. Om något barn tar en 
leksak från någon annan samtalar pedagogen med barnet för att göra den medveten 
om att handlingen var fel. Sedan får barnet lämna tillbaka leksaken och får 
tillsammans med pedagogen leta efter en annan leksak. Om barnen slåss påminner 
pedagog 1 barnen om att de får klappa varandra fint och vara snäll mot sina 
kamrater, samt att pedagogen uppmärksammar barnet på att slag gör det andra 
barnet ledset. Detta gör pedagogen för att barnet ska få tänka efter själv att det blev 
fel. Pedagog 2 hanterar konflikter olika beroende på barnets ålder, men försöker 
alltid prata med barnen för att få dem att förstå och tänka själva så att de kan finna 
egna lösningar. Pedagogen kan även ge barnen ledtrådar så att de ska få uppleva 
känslan av att de kan klara av att lösa konflikten. Pedagog 2 säger att de försöker ge 
barnen olika handlingsalternativ, såsom att turas om med leksaker eller hitta en 
annan leksak om de bråkar om samma.  

4.1.2 Känslor 

Vidare diskuterades barns känslor som uppkommer vid konflikter och hur 
pedagogerna bemöter dessa. Pedagog 1 förklarade att barnen inte vet vad de känner 
och därför är det pedagogens uppgift att ta reda på vad barnet känner samt att sätta 
ord på barnens känslor. Vid konflikter handlar det om olika personligheter, vissa 
uttrycker känslor öppet medan andra är mer inåtvända. Är ett barn väldigt tyst som 
person kanske barnet heller inte säger något när det är ledset. Då handlar det för mig 
som pedagog om att läsa av ansikte och kroppsspråk, säger pedagog 1.  

Pedagog 2 menar att det är olika mellan barnen hur de hanterar sina känslor, vissa 
kanske alltid skriker och blir väldigt arga, medan andra blir ledsna. Pedagog 2 menar 
att vilka känslor det än rör sig om får man som pedagog försöka prata om känslorna 
och lugna barnen så att de kan prata, berätta och reda ut vad det är som hänt. Alla 
barn har inte talet och det försvårar hanteringen, men man måste ändå försöka få 
fram vad som har hänt, säger pedagog 2. I dessa fall kan man också ta hjälp av de 
andra barnen som kan hjälpa till att förklara vad som har hänt. Pedagogen menar 
vidare att de vuxna försöker vara i närheten så att de ska se vad som händer i 
barngruppen.  

När vi i intervjun kommer in på hur pedagogerna kan arbeta med och stärka barns 
kompetens i hanteringen av känslor svarar pedagog 1 att barnen först och främst bör 
lära känna sig själva för att kunna förstå vad de känner och varför. Sedan får barnen 
träna sig i att läsa av andra individers känslor. Pedagog 1 säger att de inte har några 
specifika aktiviteter kring hanteringen av känslor utan att de samtalar kring det i 
leken. Pedagog 2 säger att det går att arbeta med detta eftersom det rör samspelet 
mellan individer och de arbetar mycket i verksamheten kring samspel. Pedagog 2 ger 
ett exempel på detta: Det handlar om att vara där innan en konflikt uppstår och lyfta 
det positiva i barnens samspel, för att inte alltid som vuxen bara vara där när något 
tråkigt händer. Pedagog 2 säger att man även kan arbeta med att stärka varje barn. 
Att barnen ska få lära känna sig själva, våga stå för vem de är och lära sig att säga 
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ifrån för att kunna förklara varför de inte vill vissa saker. Pedagog 2 tror att barnen 
ofta tappar orden när de blir arga, vilket vi vuxna också kan göra.  

Både pedagog 1 och 2 anser att det kan påverka inlärningen samt få framtida 
konsekvenser om barn inte får arbeta med att hantera sina känslor. Pedagog 1 tror att 
barnen kan bli mer oroliga om de inte vet vad de känner och då kan detta störa 
inlärningen eftersom barnet då kanske stänger av eller blir orolig i kroppen. Pedagog 
1 menar vidare att om barnen är glada kan de vara mer öppna för att ta in ny 
kunskap. Vet man inte själv vad man känner och vill kan det bli svårt att veta vad 
man vill ha i en framtida relation. Om man inte är stabil i sig själv kan man behöva 
hitta en person som ger trygghet, annars tror pedagog 1 att det finns en risk att 
individen hamnar i fel kretsar med destruktiva förhållanden. Pedagog 2 tror att det 
påverkar inlärningen och tror att man måste behärska sig som barn för att kunna lära 
sig. Vidare menar pedagog 2 att det inte kommer att bli lättare att lära sig att hantera 
sina känslor när barnen blir äldre, vilket kanske kan medföra att barnen handlar 
destruktivt då de inte kan kontrollera sina känslor.  

4.2 Intervjuer med pedagoger i år 4 
 
4.2.1 Konflikter 
 
Pedagogerna fick förklara vad konflikter innebär för dem och båda pedagogerna i år 4 
var eniga om att det är när två individer inte kan enas eller kan komma överens. 
Pedagog 3 menar att konflikten håller i sig om man inte finner någon lösning, att de 
inblandade kan ta olika illa vid sig och att båda parter har ett ansvar för att lösa 
konflikten. Med andra ord så finns det många aspekter på konflikt. Pedagog 4 menar 
att det kan vara brister i kommunikationen som utlöser en konflikt därför att man 
inte förstår vad den andra menar. Pedagog 4 säger att det både kan handla om små 
och stora konflikter men för barnet kan båda vara lika jobbiga. Den stora konflikten 
kan vara lättare för då går aggressionen ur kroppen fortare, medan en tyst konflikt 
där man är sur och grinig på varandra under en längre tid och som inte lyfts upp kan 
vara väldigt jobbigt för barnet.  

På frågan vad det är för konflikter som uppstår och hur pedagogerna hanterar dessa 
svarar både pedagog 3 och 4 att det ofta handlar om regler i olika lekar såsom fotboll 
och kullekar, att vissa barn inte kan följa uppsatta regler. Pedagog 3 säger att flickor 
råkar i konflikter med varandra verbalt kring olika åsikter, medan pojkar är mer 
fysiska. Flickorna stänger ute varandra och använder sig av miner, mimik och 
kroppsspråk. Pedagog 3 talar om att det har varit mycket konflikter då barnen tagit 
med sig fotbollskort till skolan för att byta med varandra, men detta har lösts genom 
att förbjuda fotbollskorten under skoldagen. Andra konflikter har uppkommit på 
grund av stölder i klassen. Vissa barn skyr inga medel för att komma åt det de vill ha, 
säger pedagog 3. Stöldkonflikten är fortfarande inte löst trots att pedagogerna på 
skolan tror sig veta vem det är som är skyldig.  

Pedagog 4 säger att många barn i klassen inte ser sin egen del i konflikterna som 
uppstår, de ser bara vad andra gör för fel och berättar gärna det för sina kamrater och 
vuxna. Pedagog 4 berättar även att det blir konflikter ute på rasterna mellan olika 
skolklasser och då bildas grupperna vi och dem. Det finns en känsla av att alla 
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konflikter inte är lika synliga som de var när barnen var yngre, kanske har barnen 
blivit duktiga på att dölja vissa konflikter, säger pedagog 4.  

4.2.2 Strategier vid konflikter 

Under intervjun framkom det att pedagog 3 använder sig av Farstamodellen. Den 
handlar enligt pedagogen själv om att först prata med den som blivit utsatt i någon 
händelse. Pedagogen antecknar och pratar sedan med de övriga inblandade en i taget. 
Efter detta skapar pedagogen sig en bild av händelsen för att i sista steget 
sammanföra alla inblandade, där barnen får förklara för varandra hur de upplevt 
situationen. Pedagogen kan även lämna barnen för att låta dem samtala själva, men 
pedagogen återkommer efter en stund för att fortsätta diskussionen tillsammans med 
barnen dels för att se hur barnen tänker efter att de samtalat med varandra. Pedagog 
3 nämner dock att denna modell blivit kritiserad, men att den fungerar för pedagogen 
själv. Ett annat sätt att hantera konflikter kan vara att ta upp det i helklass, säger 
pedagog 3. Detta gäller händelser som pedagogen inte alls accepterar och vill ska 
förekomma i klassen. Ibland kan pedagog 3 till och med samtala om händelser som 
rör enskilda barn i helklass för att markera och uppmärksamma för hela klassen att 
ett visst handlande inte accepteras. Både pedagog 3 och 4 anser att man bör hantera 
konflikten så fort som möjligt.  

Pedagog 4 säger att konflikter kan lösas i helklass om det rör sig om olika grupper 
som står emot varandra. Detta gör man genom att prata tillsammans om olika 
lösningar och alternativ. När det gäller konflikter som rör barn sinsemellan bör man 
ha den möjligheten att sätta sig själv med de barn som varit inblandade och låta dem 
först berätta vad som hänt. Så menar pedagog 4 att man bör gå tillväga för att barnen 
ska få berätta sin syn och även för att lyssna på kamratens version av det hela, för att 
sedan komma fram till alternativ på hur man kan göra om liknande situationer 
uppstår igen. Pedagog 4 anser att det är viktigt i konfliktlösning att inte tvinga barnen 
att säga något som de inte står för, som exempelvis förlåt. Utan att man då i stället 
belyser att barnen har olika syn på det hela men att det inte är tillåtet att kränka eller 
slå någon ändå.  

4.2.3 Känslor 

Vidare diskuterades barns känslor som uppkommer vid konflikter och hur 
pedagogerna bemöter dessa. Pedagog 3 säger att barnen regerar väldigt olika, en del 
gråter, säger igenting eller går till attack, många går i försvarsställning. Att barnen 
reagerar så pass olika och att vissa är bättre eller sämre på att uttrycka sina känslor 
kan bero på hur barnen blir bemötta i sin hemmiljö, säger pedagog 3. Pedagog 4 
säger att många av barnen är egotänkande vilket innebär att vissa går till 
motangrepp, blir arga och fysiska medan andra går undan och ställer sig och tittar på. 
Vissa barn blir passiva om det händer något tokigt i stället för att hämta en vuxen till 
hjälp. Pedagog 4 nämner också att några barn aldrig visar några känslor i skolan utan 
de kommer fram i hemmet. Pedagog 3 pratar alltid med barnen om deras känslor vid 
konflikter. Pedagogen beskriver sig själv som lugnande och tröstande och att det i 
dessa situationer finns behov av omtanke. Pedagog 4 säger att barnen först och 
främst får lugna ner sig, vilket sker efter barnens egna behov, exempelvis om de 
behöver vara ensamma en stund. Pedagogen menar vidare att det är viktigt att 
barnen får chans att hantera sina känslor i skolan. 
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När vi i intervjun kommer in på hur pedagogerna kan arbeta med att stärka barns 
kompetens i hanteringen av känslor säger pedagog 3 att värderingsövningar är ett 
utmärkt sätt att arbeta på. Via värderingsövningar kan man skapa samtal och 
diskutera kring känslorna bakom olika ställningstaganden. Pedagog 3 berättar att det 
handlar om att hjälpa och stärka barnen att hitta andra och nya redskap. Pedagog 4 
anser att kommunikation är en viktig del i det hela. Genom att samtala med barnen 
och få dem att beskriva med ord vad de känner stärker man deras kompetens i 
hanteringen av känslor.  

Pedagog 3 anser att det är viktigt att prata med barnen om känslor eftersom man 
genom samtal får kontakt med sina egna känslor. Dels genom att använda språket för 
att beskriva hur man känner och dels för att kunna tänka på vad det är för 
känsla/känslor som uppkommer vid olika situationer. Pedagog 4 anser att det är 
viktigt och att man tidigt skolar in barnen i detta genom att diskutera känslor, att 
man får vara arg, ledsen och gråta. Man får skrika, men man får inte kränka någon 
och slåss, men man får, som sagt, visa känslor på andra sätt. 

Både pedagog 3 och 4 tror att barns förmåga att hantera sina känslor kan påverka 
deras inlärning. Om barnen inte får arbeta med att hantera sina känslor kan det få 
framtida konsekvenser. De menar att barn som är ledsna eller upprörda ofta 
fokuserar mer på det än på inhämtningen av kunskap i klassrummet. Pedagog 3 anser 
att barn som inte får vägledning i att hantera sina känslor kan växa upp och bli 
mindre trygga. De kan få svårt att knyta an och lita till relationer. Om man är säker på 
sig själv behöver man inte gå till attack för att skydda sig själv, säger pedagog 3. 
Pedagogen menar vidare att det påverkar självuppfattningen. Om man kan hantera 
sina känslor är det lättare att tro på sig själv och välja det man vill i stället för att falla 
för grupptryck.  

4.3 Observation i förskolan på småbarnsavdelning 
 
Observationen sker inomhus på en avdelning. Det uppstår en konflikt mellan två 
pojkar då båda vill ha samma stol. En av pojkarna får stolen genom att putta bort den 
andra. Barnet som inte fick stolen grinar en lite stund, men det går över av sig själv 
och ingen pedagog ingrep eller la sig i.  

Ytterligare en konflikt uppstår när en pojke kommer och ska bli lämnad av sina 
föräldrar. Pojken vill gå ut och leka, men en pedagog har bestämt att han ska vara 
inomhus och då protesterar han. Pedagogen möter upp pojken och förklarar varför de 
ska gå in och vad de ska göra. De ska måla. Pedagogen ignorerar barnets känsla, 
bekräftar den inte, utan försöker lyfta att de ska bli roligt att måla.  

Vid ett annat tillfälle under observationen börjar två pojkar att bråka om att ha 
samma leksaksbil. Det blir dragkamp om bilen och den starkaste pojken vinner. Den 
andra pojken blir ledsen, men ingen pedagog ser konflikten och den ledsna pojken 
börjar efter en stund att leka med något annat.  

En annan situation uppstår när en pedagog tar in en pojke i badrummet i väntan på 
att byta blöja. Pojken börjar skrika och han blir både arg och ledsen när han ska vara i 
badrummet och vänta. Han vill ut till rummet där de andra barnen är. Pedagogen 
håller honom först kvar en liten stund, men släpper till slut ut honom från 
badrummet. Pojken blir inte tröstad eller får sina känslor bekräftade. Pojken går runt 
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och smågråter. Sedan kommer pedagogen ut och hämtar pojken och bär in honom 
och byter blöja medans han skriker och gråter. Pedagogen försöker få tyst på 
skrikandet genom att hyssja honom och fortsätter att byta blöja. Pojken är arg och 
ledsen och släpps sedan ut i det andra rummet. Där går han runt och smågråter. Efter 
en stund tar en pedagog pojken i sitt knä utan att trösta honom, men till slut slutar 
han att gråta.  

Ytterligare en konflikt uppstår då en pojke drar leksaker från flera barn, de andra 
barnen blir ledsna. Pedagogen ber barnet att ge tillbaka leksaken och det gör han. 
Kort därefter händer det igen och då försöker pedagogen erbjuda andra leksaker och 
pojken godtar det och fortsätter att leka.  

4.4 Observationer i förskolan med barn i ålder 2 – 6 år 

 
Observationen äger rum inomhus på en avdelning. Två pojkar slåss om att vilja ha 
samma leksak. Den ena roffar åt sig leksaken och det barnet som inte får sin vilja 
igenom skriker i protest men börjar efter stund att leka, ingen pedagog är i närheten 
och ser konflikten.   

En annan konflikt uppstår då två pojkar vill sitta på samma stol. Pedagog 2 ingriper 
genast och ger barnen ytterligare en stol så att de får varsin och alla blir nöjda och 
glada.   

En flicka hamnar i konflikt med två flickor för att hon vill sitta bredvid den ena 
flickan, men får inte plats. Pedagog 2 förklarar att det inte går att sitta där och att hon 
får sätta sig någon annanstans. Flickan blir sur och pedagogen låter henne vara. Detta 
resulterar i att flickan sitter passiv resten av samlingen.  

Vid ett annat tillfälle uppstår det en konflikt då en tvåårig flicka sätter sig på ett annat 
barns plats i samlingen, men blir flyttad av pedagogen då det andra barnet ska sitta 
där. Flickan blir ledsen och får sätta sig i en annan pedagogs knä och gråter utan att 
bli tröstad. Samlingen fortsätter och efter en stund slutar hon gråta av sig själv.  

I en annan situation leker en flicka och en pojke doktor och det uppstår en konflikt då 
båda vill ha leksakssprutan. Flickan rycker leksaken ur handen på pojken och pojken 
börjar gråta. Gråten går ganska snabbt över och pojken börjar leka med något annat. 
Ingen pedagog finns i närheten. 

4.5 Observation 1, 2 och 3 i skolan år 4 
 
1: Observationen äger rum under en av barnens lunchraster. Några av barnen i år 4 
är på väg mot fotbollsplanen, de har ingen boll med sig. De frågar barnen i år 3 som 
redan är på fotbollsplanen om de får vara med, men barnen i år 3 säger nej. Två 
pojkar i år4 godtar inte det svaret utan blir upprörda och springer ut på planen och 
tar bollen ifrån dem som redan spelar. Efter detta börjar barnen i år 4 bilda nya lag, 
de vill spela 3:orna mot 4:orna. Matchen är i gång men de flesta i år 3 protesterar och 
många går därifrån med hängande huvuden, medan en del barn i år 4 säger ord som 
tönt och fegis. Ingen pedagog finns i närheten. 

2: Observationen sker inomhus under en lektion. Barnen i år 4 kommer in från sin 
rast, två flickor kommer in i klassrummet och verkar väldigt upprörda. De tittar på 
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varandra och den ena flickan säger kommentarer i form av, bry dig inte, lägg dig inte 
i, den andra flickan ger respons genom att göra en grimas tillbaka. Pedagog 3 
kommer in i klassrummet, väntar tills alla barnen satt sig på sina platser sedan säger 
pedagog 3 till flickorna att vara tysta och att flickorna får lösa sina bekymmer senare. 
Flickorna tittar på varandra och muttrar något som inte hörs tydligt. Ingen av 
flickorna är särskilt motiverade under resten av denna lektion.  

3: Observationen äger rum under lektionstid. Tre pojkar och två flickor i år 4 
kommer in från rasten, alla är upprörda för något som nyligen hänt ute på rasten. Det 
framgår tydligt genom barnens kroppsspråk och samtalston att de är oense. Pedagog 
4 försöker att reda ut det som hänt genom att låta barnen en och en i helklass dela 
med sig av sin version av händelsen samt berätta hur de känner. Det visar sig i 
barnens versioner att två av pojkarnas och de båda flickornas version är likadana till 
skillnad mot den tredje pojkens. Han är nämligen övertygad om att han inte gjort 
något fel och kan inte förstå varför de andra anklagar honom för att ha slagits ute på 
rasten. Pedagog 4 försöker att vrida och vända på situationen för att få pojken att 
förstå att hans agerande inte är okej, men pojken kan verkligen inte se sin egen del i 
situationen. Pedagogen väljer att avsluta samtalet för att påbörja lektionen.  

 
5 Diskussion och analys 

5.1 Metoddiskussion 
 
Att göra en kvalitativ studie har varit väldigt givande, vi har fått ett djup i vår studie 
och inblicken i de olika verksamheterna har gett svar på våra forskningsfrågor. I en 
kvalitativ studie krävs mycket fokus av forskaren då det handlar om att tolka och 
analysera det insamlade materialet, vilket har varit väldigt tidskrävande för oss. Att vi 
i studien valde att använda oss av metodkombination har gjort att all data vi samlat 
in har kompletterat varandra på ett värdefullt sätt. Det som inte visades lika tydligt 
under intervjun har däremot framkommit under våra observationer. Genom att både 
använda intervju och observation kunde kopplingar göras mellan pedagogers 
uttalanden och agerande samt se att de skiljer sig åt. Resultatet kan ha påverkats av 
att intervjun gjordes före observationerna, då informanternas hantering av konflikter 
kan ha påverkats av intervjuerna. Det finns alltså en risk med att göra intervjuerna 
innan observationerna men på grund av tidsbrist hos pedagogerna föll valet i denna 
ordning.  

Valet av fältintervjuer med semistrukturerade intervjufrågor har gett oss mycket 
information. Men intervjuerna hade möjligtvis kunnat ge mer information om vi som 
intervjuare hade varit mer van med detta, exempelvis att ställa fler följdfrågor för att 
för få mer utvecklade svar. Även informanternas vana eller ovana kan ha påverkat 
resultatet. Att det användes en bandspelare vid intervjun upplevde vi inte som ett 
störande moment för informanterna men risken finns att bandspelaren påverkade.  

Det som framkom utifrån de osystematiska observationerna gav värdefull 
information, men vi hade hoppats på att det skulle ge mer information kring 
pedagogernas agerande. Möjliga orsaker till detta kan vara att antalet barn vid 
observationstillfällen var mindre än vanligt. Det kan även bero på att situationen blir 
konstlad av att det sitter en observatör i rummet, både barnens och pedagogernas 
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agerande kan ha påverkats av detta. Dessa risker finns även om vi inte upplevde det 
så under observationerna.  

Eftersom vi har gjort en kvalitativ studie är urvalsgruppen väldigt liten, vilket gör att 
det inte går att generalisera i denna studie. Studien har däremot gått på djupet, då 
resultatet ger några individers uppfattningar, tankar och handlingar kring ämnet. Om 
studien ska vara mer generaliserbar bör urvalsgruppen vara större både då det gäller 
intervjuer och observationer. 

Tankar som väckts kring metoderna är att antalet intervjufrågor hade kunnat vara 
färre både ur ett tidsperspektiv samt för att möjligen gå ännu mer på djupet i studien. 
Observationerna skulle kunna göras genom videofilmning då en videokamera 
möjligen inte påverkar individerna på samma sätt som en observatör. Å andra sidan 
brukar människor glömma observatören ganska snabbt. 

 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion  

5.2.1 Vad är det för slags konflikter som vanligen uppstår mellan barn i 
förskola och skola? 

I litteraturen visar Ekeland (2006), Ellmin (2008) och Thornberg (2006) att 
konflikter uppstår mellan individer på grund av att deras behov och intressen skiljer 
sig. Detta framkommer även i resultatet då alla pedagoger är eniga om att konflikter 
uppstår då individer är oense av olika orsaker. Både intervjuerna och observationerna 
i förskolan visar att barnen ofta vill ha samma leksaker, vilket Thornberg (2006) 
benämner som intressekonflikt. I år 4 visade observationen att barnen även där blir 
oense om olika saker, men att konflikter även uppstår då vissa vill ha sin vilja igenom 
till varje pris. Resultatet visar att det både i förskolan samt skolan rör sig om 
konflikter mellan barnen på grund av att barnen vill driva igenom sin egen vilja utan 
att ta hänsyn till andras vilja. De utövar makt för att få sin vilja igenom. En möjlig 
förklaring till att barnen utövar makt kan vara att de inte har utvecklat empati och 
agerar egoistiskt. Agerar en individ egoistiskt menar Ekeland (2006) att det kan 
smitta av sig på andra, vilket kan vara ytterligare en förklaring till att en del barn 
agerar egoistiskt i förskolan och skolan. En annan orsak kan vara att barnen saknar 
eller har dålig självkänsla och att de då endast genom makt kan få kontroll över 
situationen. Konflikterna i förskolan handlar om egoism kring att ha olika leksaker 
där makt tar sig i uttryck i fysisk styrka då barnen inte alltid har tillägnat sig talet. I 
skolan handlar det också om egosim men att barnen där mer medvetet utövar makt 
med hjälp av kränkande ord, man kan säga att språket missbrukas. Egoismen som 
visar sig i både förskolan och skolan kan bero på att barnen inte lärt sig att sätta 
gränser för sin egen vilja, vilket Ekeland (2006) menar att alla individer måste lära 
sig för att kunna leva tillsammans.   

Skillnader som framkommit i resultatet är att det i förskolan mer handlar om fysisk 
styrka medan det i skolan mer rör sig om grupper med starka individer. Dessa 
skillnader kan bero på att barnen med åldern växer som individer samt utvecklar 
språket och kan använda och utnyttja det som verktyg i stället för att använda fysisk 
styrka. Ellmin (2008) anser att språkets alla former har en avgörande betydelse för 
konflikthanteringen, att individen bör kunna uttrycka känslor, tankar och åsikter. 
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Men även om barnen använder sig av språket har det visat sig i resultatet att 
konflikterna fortfarande är destruktiva. Barnen kanske inte har fått möjlighet att 
utveckla förmågor till att lösa konflikterna konstruktivt, vilket även Thornberg 
(2006) tror kan vara en orsak. Han tror även att det kan bero på att en individ inte 
kan kontrollera sina känslor. En annan tanke är att barnen i skolan medvetet väljer 
att agera destruktivt vid konflikter för att kränka andra på grund av exempelvis 
grupptryck. Ytterligare en orsak kan vara att vissa barn har behov av att få 
uppmärksamhet och negativ uppmärksamhet är bättre än ingen alls. Ännu en 
förklaring till att barnen agerar destruktivt i dessa fall kan vara att pedagogerna i 
förskolan och skolan inte stöttar och hjälper barnen vid konflikthanteringen, som 
även resultatet visar.  

5.2.2 Hur bemöter pedagoger i förskola och skola barns konflikter? 

Thornberg (2006) poängterar att konflikter är en del av det sociala livet. Resultatet 
visar tydligt att konflikter är en del av både förskolan och skolans vardag vilket alla 
pedagoger är medvetna om. Wahlström (1996) anser att det är viktigt för personer i 
ledarroller att kunna hantera konflikter och Ellmin (2008) ser samtalet som en viktig 
del i detta. Det framkom i intervjuerna att båda pedagogerna i förskolan samt 
pedagog 4 inte använder någon specifik metod då de ska lösa konflikter, men att de 
alltid försöker att samtala med barnen kring konflikterna. Pedagog 3 däremot 
använder sig av Farstamodellen. Samtliga pedagoger löser konflikter på liknande sätt, 
det vill säga via samtal. Däremot visar observationerna att pedagogerna sällan är 
närvarande i stunder då konflikter uppstår. I vissa fall får pedagogerna veta vad som 
hänt i efterhand på grund av att ett barn berättar. Några orsaker till att pedagogerna 
sällan är närvarande vid konflikter kan vara att pedagogernas tid inte räcker till, 
deras arbetsbelastning är för hög i verksamheten. En annan orsak kan vara såsom 
Thornberg (2006) påpekar, att konflikter ofta löses utan någon vuxens inblandning 
samt att det oftast bara är de högljudda konflikterna som når fram till pedagogerna. 
Det kan även bero på att barnen själva väljer att gå undan och nonchalera konflikten 
då den uppstår, eller att konflikterna uppstår när barnen valt att dra sig undan för att 
få leka i fred utan att vuxna varken kan se eller höra dem. Pedagog 4 har känslan av 
att de konflikter som förkommer i år 4 inte är lika synliga som när barnen var yngre. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att ju äldre barnen blir desto mer tystas de 
ner, eftersom skolans verksamhet kräver en hel del tystnad för att få arbetsro. Men 
även för att man med åldern förväntas leva upp till den oskrivna regeln om att kunna 
hantera känslor och konflikter konstruktivt.  

I intervjuerna med pedagogerna i skolan framkom det att barnen behöver få veta att 
det aldrig är tillåtet att kränka eller slå någon, men pedagog 4 nämner att pedagoger 
bör belysa att barnen får ha olika åsikter. Detta kan vara tänkvärt för alla verksamma 
personer inom förskolan och skolan då det gäller konflikthantering, men även i stort 
eftersom alla individer är olika och vi måste lära oss leva tillsammans. Ekeland 
(2006) menar att det faktiskt finns skillnader som alla måste lära sig leva med.  

Endast pedagog 4 nämner att barnen inte ska tvingas säga saker de inte står för och 
inte känner vid konfliktsituationer. Litteraturen visar också att flera av författarna 
delar denna tanke. Ändå väcks känslan av att pedagoger många gånger på rutin begär 
av barnen att de ska säga förlåt vid konflikter, även om observationerna i denna 
undersökning inte visar detta. Ordet förlåt i detta sammanhang borde användas när 
barnen själva känner mening i det. Litteraturen visar att pedagoger inte bör sträva 
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efter konsensus, att barnen inte ska tvingas till att säga förlåt. Detta kan vara viktigt 
att tänka på, då barnen kan behöva tid till egen reflektion innan de är redo att 
samtala om sina lösningar.  

5.2.3 Hur hanteras de känslor som uppkommer hos barn i samband med 
konflikter? 

Både Gottberg (2007) och Fleisher (2010) anser att det är oerhört viktigt att 
förskolan och skolan hjälper barnen med att tolka och förstå både sina egna och 
andras känslor, för att barnen ska kunna hantera olika situationer. Det framkom i 
intervjuerna och observationerna att barnen uttrycker sina känslor olika, några visar 
sina känslor väldigt tydligt medan andra håller dem för sig själv. Intervjuerna i 
förskolan visar att det handlar om att hjälpa barnen att förstå vad de känner och även 
Gottberg (2007) menar att det är just så vi kan börja arbetet med känslor. Resultatet 
visar att det i skolan däremot handlar om att hjälpa barnen att hantera känslorna. 
Skillnaden som syns kan ses som logisk då barnen först behöver lära sig vilka känslor 
de har och varför de känner som de gör för att sedan lära sig hantera dem. 
Pedagogerna i förskolan är de första som möter barnen vid tidig ålder så det borde 
vara naturligt att de börjar med att sätta ord på barnens känslor. Pedagogerna i 
skolan fortsätter sedan med att stötta barnen i att hantera känslorna. 
Observationerna i förskolan visar däremot att barnens känslor inte alltid blir 
bekräftade. I intervjuerna framkom det att pedagogerna i skolan anser det viktigt att 
barnen får prata om sina känslor. Observationerna i skolan visar att vissa barn vid ett 
visst tillfälle ges möjlighet till detta, medan andra barn vid ett annat tillfälle inte får 
chansen. En förklaring till pedagogerna agerar olika gentemot det de säger i 
intervjuerna kan vara att de har mycket att göra och inte lyfter barnens känslor till 
ytan i stressade situationer. Det kan även vara så att pedagogerna berättar sin vision 
under intervjuerna, men att de inte alltid får det att fungera i praktiken av olika skäl. 

Enligt litteraturen är det tydligt att det är oerhört viktigt att arbeta med att stärka 
barns förmåga att hantera sina känslor. Samtliga pedagoger visar i intervjun att de 
har en vilja att arbeta med hanteringen av barnens känslor; pedagog 3 nämner 
värderingsövningar som ett sätt att arbeta på och de övriga pedagogerna poängterar 
betydelsen av att samtala kring känslor. Det kanske däremot inte alltid räcker med 
bara vilja för att kunna uppnå sin vision vid hanteringen av känslor. Det kanske krävs 
något mera som exempelvis en gemensam strategi i verksamheten, en metod att utgå 
ifrån samt olika lekar och övningar kring ämnet.  

5.3 Slutsats 

En tanke är att det vid konflikthantering inte krävs någon specifik metod, utan att det 
egentligen handlar om att pedagoger bör veta varför de gör som de gör och utvärdera 
sitt agerande emellanåt. Men det kan även vara så att det faktiskt krävs en specifik 
metod för att göra konflikthanteringen hållbar på sikt, eftersom observationerna visar 
att det är liknande konflikter som återkommer i både förskolan och skolan. För att 
göra detta möjligt kanske pedagogerna behöver avsätta tid varje vecka till att arbeta 
med känslor. För om barnens känslor inte tas på allvar och att de i tidig ålder inte får 
ge uttryck för sina känslor menar Söderberg (2006) att det kan få konsekvenser för 
barnen. Men frågan är om pedagogerna verkligen ska vara med överallt och vägleda 
barnen i alla situationer? En tanke är att barnen behöver finna egen motivation och 
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strategi för att lösa sina konflikter. Motivationen kan göra att de finner lösningar som 
är mer anpassade efter deras behov än om vuxna går in och styr. Men å andra sidan 
kan vissa barn behöva ha stöd av vuxna samt få handlingsalternativ till att lösa 
konflikter då barnen kanske saknar erfarenhet. Observationerna i både förskolan och 
skolan visar ju trots allt att barnen ofta får lösa konflikterna själva samt att 
konflikterna är destruktiva. Är det då rimligt att pedagogerna överlämnar 
konflikthantering helt till barnen? Eller är detta ett bevis på att barnen faktiskt 
behöver stöd och vägledning av pedagogerna? 

Vi drar, efter att ha reflekterat kring litteratur och resultat, slutsatsen att barn faktiskt 
behöver stöd och vägledning i hantering av både konflikter och känslor. Enligt vår 
mening behövs det tydliga och medvetna arbetssätt för att tillgodose barnens behov 
av stöd vid detta. Förskola och skola kanske arbeta förbyggande med hantering av 
både känslor och konflikter, då det faktiskt är ett av pedagogernas uppdrag enligt 
styrdokumenten. I läroplanen för förskolan står det att ”Alla som arbetar i förskolan 
skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” (Utbildningsdepartementet, 
2006a. s.8). Och i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet står det ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social 
och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka 
denna förmåga hos alla som arbetar där.” (Utbildningsdepartementet, 2006b. s.4).  

5.4 Vidare forskning  

En tanke är att man skulle kunna göra en likadan undersökning men med 
utgångspunkt från barnens perspektiv för att se om det skiljer sig. Förslag till vidare 
forskning skulle även kunna vara att undersöka om det finns några tydliga skillnader 
mellan pojkars och flickors hantering av konflikter samt om det finns några 
skillnader i deras känsloyttringar. Det skulle även vara intressant att undersöka om 
pedagogernas agerande sker på olika sätt beroende på om de möter pojkar respektive 
flickor.  

Det skulle även vara intressant att undersöka om pedagoger tvingar barnen att säga 
förlåt vid konflikthantering, fast barnen själva kanske inte är redo. 

5.5 Pedagogisk relevans 

Då konflikter är en del av förskolan och skolans vardag, är det av stor vikt att 
pedagoger i förskola och skola vet att konflikter och känslor går hand i hand. Känslor 
väcker konflikter och konflikter väcker känslor. Barnen bör ges möjlighet samt få 
verktyg till att hantera känslor och konflikter konstruktivt. Därför är det viktigt att 
det pedagogiska arbetet i förskola och skola genomsyras av dessa kunskaper för att 
göra detta möjligt.  
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Missivbrev     Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som studerar till lärare med 

inriktning mot de tidigare åren. Vi läser nu sista terminen och ska skriva vårt 

examensarbete på 15hp inom pedagogik. 

Syftet med examensarbetet är att belysa hur lärare i förskolor och skolor 

bemöter barns känslor vid konflikter. Vi avser att undersöka detta genom 

observationer ute i verksamheten, genom intervjuer med lärare samt genom 

litteraturstudier. Vi anser att det är viktigt att ta barns känslor på allvar, bland 

annat för att hjälpa dem att kunna lösa sina konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Vi vill gärna komma ut till er arbetsplats för att observera och intervjua om 

samtycke till detta finns. Vår tanke är att göra observationer under två 

skoldagar samt två djupintervjuer med lärare i förskolan och år4, som 

beräknas ta mellan 45 minuter och en timme. 

Lärarens anonymitet garanteras då vi tar hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principerna. Inga namn kommer att nämnas, all samlad information kommer 

att lagras säkert samt att informationen bara kommer att användas i detta 

arbete.  

Önskas ytterligare information om examensarbetet eller tillvägagångssättet så 

vänligen kontakta oss studenter eller vår handledare. 

 

 

Sofia Jansson  Hanna Olsson  

Tel. XXX-XXXXXXX  Tel. XXX-XXXXXXX  

E-mejladress. X@student.mdh.se E-mejladress. X@student.mdh.se  

 

 

Gunilla Granath (handledare) 

E-mejladress. X 

 

 



29 

 

Intervjuguide     Bilaga 2 

 

1. Vad anser du är konflikter? 

2. Vad är det för konflikter som barnen i er verksamhet vanligen har? 

3. Ge exempel på hur du hanterar dessa konflikter. 

4. Hur hanterar barnen sina känslor när de är inblandade i konflikter? 

5. Hur bemöter du de känslor som uppkommer hos barnen vid konflikterna? 

6. Finns det något sätt att stärka barnens kompetens i hantering av känslor? 

Om ja, i så fall hur?  

Om nej, motivera varför? 

7. Varför kan det vara viktigt att prata om känslor anser du? 

8. Tror du att barns förmåga att hantera sina känslor påverkar deras inlärning i 

skolan? 

Om ja, i så fall hur?  

Om nej, motivera varför? 

9. Tror du att det för med sig några konsekvenser för barn om man inte arbetar 

med hanteringen av känslor? 

 Om ja, i så fall hur?  

Om nej, motivera varför?  
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Allmänna frågor till observationerna  Bilaga 3 

 

Vilka sorts konflikter uppstår mellan barnen? 

Hur hanterar barnen sina konflikter och de känslor som uppstår i samband med 

dem? 

Hur bemöter pedagogerna barnens konflikter och de känslor som uppkommer?

    

 

 


