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Den här studien har fokus på pedagogers professionella förhållningssätt till barns 
konflikter. Syftet med studien är därmed att undersöka hur pedagoger professionellt 
hanterar och bearbetar konflikter som uppstår mellan barn på förskolor.  
 
Studien har gjorts enligt en kvalitativ metod utifrån semistrukturerade intervjufrågor 
med åtta aktiva pedagoger på fyra olika förskolor, i både kommunal och privat regi 
samt med observationer på de förskolor där de intervjuade pedagogerna arbetar. 
Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema.  
 
Det resultat som framkommit i studien är att konflikter sker dagligen och att 
uppkomsten av barns konflikter till största del beror på oenigheter.  Det har även 
framkommit i intervjuerna att pedagogers roll i barns konflikter är att vara lyhörda, 
närvarande och medlande. 
 
Slutsatsen vi har dragit av studien är att pedagogers professionella förhållningssätt är 
betydelsefullt i bemötandet, i hanteringen och i bearbetningen av barns konflikter.   
 
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: barn, konflikter, professionellt förhållningssätt, perspektiv 



3 

 

 

 

Innehåll 

1 Inledning ........................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte ............................................................................................................................ 5 

1.2 Forskningsfrågor ....................................................................................................... 5 

2 Tidigare forskning och litteratur ................................................................................... 5 

2.1 Begreppsdefinition av konflikt ................................................................................ 6 

2.2 Konstruktiva och destruktiva konflikter ................................................................ 6 

2.3 Pedagogers professionella förhållningssätt i barns konflikter ........................... 7 

2.4 Barns sociala kompetenser i sampel med andra .................................................. 8 

2.5 Pedagogers professionella syn på barns perspektiv ............................................. 9 

2.6 Kommunikation som metod i konfliktlösningsprocesser ................................. 10 

2.7 Förebyggande av konflikter ................................................................................... 11 

2.8 Lösningar av barns konflikter ............................................................................... 12 

2.9 Det kompetenta barnet .......................................................................................... 13 

3 Metod .............................................................................................................................. 14 

3.1 Val och förklaring av metoder ............................................................................... 14 

3.2 Datainsamling ......................................................................................................... 15 

3.2.1 Urval .................................................................................................................. 15 

3.2.2 Intervjuer .......................................................................................................... 15 

3.2.3 Observationer ................................................................................................... 16 

3.3 Genomförande ......................................................................................................... 16 

3.3.1 Intervjuer .......................................................................................................... 16 

3.3.2 Observationer ................................................................................................... 17 

3.4 Trovärdighet ............................................................................................................ 17 

3.5 Bearbetning av data ................................................................................................ 17 

3.6 Forskningsetiska principer .................................................................................... 17 

4 Resultat ........................................................................................................................... 19 

4.1 Resultat av intervjuer ............................................................................................. 19 

4.2 Resultat av observationer ...................................................................................... 22 

5 Resultatanalys ................................................................................................................ 23 

5.1 Analys av pedagogers professionella förhållningssätt i barns konflikter ....... 23 

5.2 Analys av kommunikation som verktyg i barns konflikter ............................... 24 

5.3 Analys av konflikthantering på förskolor ............................................................ 25 

5.4 Analys av det kompetenta barnet i hanteringen av barns konflikter .............. 27 

6 Metoddiskussion ............................................................................................................ 29 

6.1 Diskussion kring datainsamlingen ....................................................................... 29 

7 Diskussion ...................................................................................................................... 31 



4 

 

 

 

8 Slutsats ............................................................................................................................ 34 

9 För vidare forskning ...................................................................................................... 34 

10 Referenser ....................................................................................................................... 35 

 
Bilagor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

 

1 Inledning 

Varje dag går många barn i olika åldrar till förskolor runt om i landet. För vissa barn 
handlar det enbart om några få timmar, för andra är det nästan hela dagar. Det är 
stora skillnader mellan barns vistelsetid men det de flesta barn har gemensamt är att 
oavsett hur länge han eller hon är på förskolan under en dag, kommer den dagen 
innebära någon form av sammandrabbning, någon form av konflikt med någon 
annan.  
 

”Konflikter är en naturlig ingrediens i livet. En av livets oberäkneliga kryddor som kan ge 
oanade smakupplevelser.” 

(Öhman, 2003, s. 218) 

 
Vi har valt att fördjupa oss i pedagogers professionella förhållningssätt i ämnet barns 
konflikthantering. Vårt fokus ligger på pedagogers professionalism i hur de agerar 
och hanterar synliga konflikter som eventuellt kan uppstå mellan barn i förskolor. 
När vi fortsättningsvis berör ordet barn och pedagoger ligger vårt fokus på barn och 
pedagoger i förskolan. Studiens titel ”Vad var det som hände?”, grundar sig på flera 
informanters uppfattningar om reflekterande frågor som ett verktyg för att stötta och 
vägleda barn i deras konflikter. Frågeställningen i titeln ”Vad var det som hände?”, 
har framkommit under datainsamlingen.  
 
Thornberg (2013) poängterar att konflikter är något som sker varje dag på förskolor 
och skolor. Författaren belyser olika typer av konflikter, men vi har i den här studien 
valt att fokusera på dem som uppstår mellan två eller fler individer. Vilken betydelse 
har pedagogers professionella förhållningsätt i konflikter mellan barn i förskolan? 
Frågans innehåll sammanfattar det vi vill framhäva och därför har vi valt att fokusera 
på hur pedagoger upplever konflikthantering på förskolor.   
 
Vår nyfikenhet kring barns konflikter samt hur barn och pedagoger hanterar 
konflikter som uppstår mellan barn ligger till grund för vår studie.  
Utifrån våra egna tidigare erfarenheter av konflikter och konflikthantering har 
nyfikenhet väckts kring hur pedagoger hanterar barns konflikter på förskolor. Med 
vår nyfikenhet har vi som syftet är att skapa oss erfarenheter och verktyg för hur 
pedagoger ska kunna hjälpa och vägleda barn i hanteringen av egna konflikter. 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers professionella förhållningssätt till 
barns konflikter samt undersöka hur pedagoger hanterar konflikter mellan barn. 

1.2 Forskningsfrågor 

 Hur uppstår konflikter mellan barn på förskolor och hur hanterar pedagoger 
barns konflikter?  

 Vilken betydelse har pedagogernas professionella förhållningssätt och agerade för 
barn i barns konflikter? 
 

2 Tidigare forskning och litteratur 

Under kommande punkter kommer vi beskriva och beröra områden i relation till 
konflikthantering där vår utgångspunkt har varit att fokusera på pedagogens 
förhållningssätt. 
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2.1 Begreppsdefinition av konflikt 

I nedanstående avsnitt har vi som avsikt att synliggöra hur olika författare tolkar 
och benämner begreppet konflikt. Vi kan i den här studien inte avgöra vilken 
definition som är mest korrekt, utan kommer använda oss av författarnas olika 
begreppsdefinitioner som en helhet. 
 
En konflikt är enligt Öhman (2003) en naturlig del i livet. Smith (2001) menar att 
konflikter är ett tillstånd mellan två eller flera parter där det finns någon form av 
dramatik och att dramatiska situationer påverkar parternas förmåga att 
kommunicera. Dramatik och spänningar mellan individer kan enligt författaren 
uppstå när en individ upplever frustration eller har behov av något specifikt. 
Hakvoort (2011) beskriver att uppkomsten av konflikter beror på individers skilda 
åsikter, intressen och personligheter. Carlander (1990) menar att konflikter kan bero 
på bristande självkänsla och självförtroende hos en individ. Konflikter kan också 
enligt författaren uppkomma där det finns motstridigheter av egna önskningar och 
behov. Likaså kan konflikter uppstå när det finns yttre krav från omgivningen. Precis 
som tidigare författare berör även Lind (1995) ämnet konflikter. Konflikter kan enligt 
Lind uppstå på grund av oenigheter eller meningsskiljaktigheter kring ett specifikt 
föremål eller händelse. Lind skriver fortsättningsvis att det oundvikligen uppstår 
olika typer av konflikter i situationer där två eller fler individer interagerar med 
varandra. Det är också i samspel med andra som det enskilda barnet utvecklar 
förmågor att kunna förhålla sig till sin omgivning och därmed kontrollera sina 
handlingar med hänsyn till andras behov skriver Lamer (1991).  Av den anledningen 
har vi valt att i vår studie fokusera på pedagogers professionella förhållningssätt i hur 
de bemöter och hanterar barns konflikter.  
 

2.2 Konstruktiva och destruktiva konflikter 

Under kommande avsnitt avser vi att tydliggöra för skillnader mellan positiva 
konflikter och negativa konflikter. 
 
Friberg (2011) skriver att föreställningen om konflikter ofta är relaterat till negativa 
händelser och företeelser. Negativa fenomen kan i sin tur väcka starka reaktioner hos 
en individ. Varje individs syn på konflikter är avgörande för hur individer bemöter 
och hanterar konflikter. Författaren lyfter samtidigt fram att konflikter förekommer 
som ett vardagligt fenomen. Trots att konflikter ofta är förekommande är det inte allt 
för ovanligt att konflikter inte tas på allvar skriver Friberg. Lind (1995) skriver att 
konstruktiva konflikter är utvecklande då de enar och för människor samman, vilket i 
sin tur stärker sammanhållningen mellan individerna. Öhman (2003) framhåller en 
individs empatiska känsla för någon annan som en grundförutsättning att lösa 
konflikter på ett konstruktivt sätt. Friberg (2011) lyfter fram konflikter som något 
positivt, något som är av stor betydelse för både individens individuella utveckling 
och för samhällets utveckling.   
 
Konflikter skriver Friberg (2011) står för utveckling, mognad, förändring, innovation 
och lärande. Fortsättningsvis skriver Lind (1995) att till skillnad från positiva 
konflikter gör negativa, destruktiva konflikter att människor tar avstånd från 
varandra. Destruktiva konflikter ger inte utrymme för människor att ta del av andra 
människors perspektiv och begränsar därmed individen att utveckla nya kunskaper 
och erfarenheter. Friberg skriver fortsättningsvis att yttre konflikter som sker mellan 
två eller fler individer kan leda till att en individ utvecklar inre, mentala konflikter. 
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En människas upplevelse av en konflikt kan skilja sig från en annan människas 
upplevelser och perspektiv. Det kan enligt Smith (2001) bero på att människor drar 
gränser olika för vad som upplevs vara en konflikt. Även Lind (1995) menar att en 
konflikt kan upplevas olika mellan individer och anledningen till upplevelsen är 
beroende på individernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Det som upplevs som 
konflikt för den ena behöver därför inte nödvändigtvis inte upplevas som en konflikt 
för den andre.  
 

2.3 Pedagogers professionella förhållningssätt i barns konflikter 

I följande avsnitt har vi valt att belysa pedagogers professionella förhållningssätt i 
barns konflikter samt vilken roll pedagoger har för barn i hanteringen av 
konflikter. Vi kommer även beröra pedagogers närvaro och sinnesstämning i barns 
konflikter, samt betydelsen av att tillämpa ett neutralt förhållningssätt. 
 
Engdahl (2011) hävdar att en av pedagogernas främsta uppgift är att aktivt lyssna på 
det barn vill förmedla och berätta. I likhet med Engdahls tankar skriver Johansson 
(2001) att pedagogers professionella förhållningssätt i barns konflikter bör 
genomsyras av lyhördhet. Syftet med att vara lyhörd inför barns perspektiv är att ta 
del av barns tolkningar och upplevelser av en viss situation. När pedagoger, genom 
att vara lyhörd, synliggör barns olika perspektiv kan pedagoger uppmuntra barn till 
att utveckla en vidare förståelse för andra individers upplevelser och behov. 
Pedagogers professionella förhållningssätt ska även enligt Smith (2001) uppmuntra 
barn till medvetenhet och reflektion kring sitt eget agerande i syfte att alla barns olika 
upplevelser av en situation ska synliggöras. Genom att synliggöra barns olika 
upplevelser och tankar om samma situation kan barn tillägna sig andras perspektiv 
och därmed utveckla förmågor att kunna se en och samma situation på olika sätt. 
Barn blir på så vis medvetna om att den egna sanningen inte är den enda sanningen.  
 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) skriver att pedagoger ska uppmuntra barn till 
att utveckla förstålelse kring andra individers olika attityder och värderingar. Barns 
förståelse för andra individer ligger till grund för hur barnet bemöter andra samt att 
barnets förförståelse ligger till grund hur han eller hon agerar i olika situationer. För 
att pedagoger ska kunna uppmuntra till ökad förståelse för barns vardagliga 
situationer bör pedagoger enligt Johansson (2001) vara närvarande och aktiva i barns 
aktiviteter. Genom sinnesnärvaro kan pedagoger fånga upp barns känslor och tankar 
samt ta del av barns individuella upplevelser. När pedagoger blir medvetna om barns 
upplevelser och känslor kan pedagoger stötta barn i deras gränstagande. Då barn blir 
medvetna om sitt eget ställningstagande inför olika situationer ökar det möjligheten 
att förebygga för eventuella framtida konflikter. Pedagogers stöd och aktiva närvaro 
anses extra viktig för barn som ständigt hamnar i konflikter skriver Carlander (1990). 
Enligt Arnér och Tellgren (2006) kan vissa barn uppleva svårigheter med att uttrycka 
sina tankar och känslor för en vuxen om barnet känner att den vuxne inte tar sig tid 
att lyssna. En annan aspekt där barn avstår från att samtala med en vuxen är att barn 
inte upplever samtal som meningsfullt. Författarna säger också att barn som är 
medvetna om att de gjort någon annan illa väldigt sällan vill prata med en vuxen om 
det, då rädslan för att få skäll väger tyngre.  
 
Carlander (1990) skriver att i konfliktrelaterade situationer där barn som ofta är 
inblandade i konflikter deltar, behöver pedagoger gå in och medla för att styra upp 
och vägleda barnen mot en i förhållandevis ömsesidigt lösning. Åhs (1998) skriver att 
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pedagoger ibland går in i verbala och fysiska konflikter mellan barn i syfte att i tidigt 
skede kunna reda ut vad som hänt för att så snart som möjligt kunna återgå till den 
planerade verksamheten. För pedagoger kan det uppstå ett dilemma när han eller 
hon inte varit närvarade då en konflikt uppstår mellan barn skriver Johansson 
(2001). Problematiken kan ligga i pedagogers förhållningssätt där pedagogens 
tidigare tankar och erfarenheter kring de inblandade barnen ligger till grund för hur 
de tolkar, upplever och värderar den aktuella konflikten. Pedagogens uppgift i 
konfliktlösningar, enligt Carlander (1990) är att inte värdera och avgöra vem som har 
rätt eller fel i en konflikt. En konflikt kan lösas på många olika sätt, därför är det 
pedagogers uppgift att vägleda utan att värdera barns olika åsikter. Carlander (1990) 
poängterar att när ett barn får en fördjupad uppfattning för någon annans situation 
kan barnet få en förståelse om varför denne agerar på ett visst sätt. Det är också 
önskvärt, enligt Carlander att den aktiva pedagogen i hanteringar av konflikter inte är 
irriterad och offensiv i sin sinnestämning. En risk med att vara i offensiv 
sinnesstämning under hanteringen av konflikten är att osämjan bara blir större, 
djupare och mer svår att hantera. Pedagoger bör under sådana omständigheter vänta 
med att reda ut situationen eller överlåta konflikthanteringen till någon annan 
pedagog. Förutsättningarna att lösa konflikten till allas fördel är om hanteringen och 
bearbetningen sker så snart som möjligt efter att det uppstått en konflikt (Carlander, 
1990).  
 

2.4 Barns sociala kompetenser i sampel med andra 

I nedanstående avsnitt vill vi belysa lekens betydelse för barns förmåga att 
utvecklas i ett socialt samspel. Vi har även som avsikt att synliggöra vilken 
betydelse barns självkänsla och förmåga att ta andras perspektiv har för barns 
hantering av konflikter med andra.  
  
Kihlström (1998) lyfter fram att pedagoger bör sträva mot att barn utvecklar sociala 
kompetenser där barn blir medvetna om sitt eget agerande samt hur barn bör 
förhålla sig till andra människor. När barn får möjlighet att leka tillsammans med 
andra barn utmanas dem i att öva på sin sociala förmåga skriver Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999). Leken som fenomen stimulerar barns förmåga att 
bland annat sätta gränser, kompromissa, samarbeta och behärska olika känslor 
skriver författarna. Leken är även en arena där barnet får möjlighet att utveckla sin 
språkliga kompetens, förmåga att själva kunna uttrycka sig samt förstår andras 
signaler skriver författarna. Engdahl (2011) skriver att olika känslor är förankrade i 
lärande- och utvecklingsprocesser. Tankar och känslor i en process skapar en helhet 
hos barnet där kropp, sinne och själ interagerar med varandra. Barnet upplever så att 
säga situationen här och nu. Barnets tankar och känslor styr situationen och barnet 
kan därmed ha svårt att se situationen ur andra människors perspektiv. Engdahl 
skriver fortsättningsvis att barn tillägnar sig olika kunskaper och därmed olika 
strategier för att lösa olika problem i samspel med andra. Emilson (2008) skriver att 
barn tillägnar sig kunskaper kring normer och värderingar om vad som anses vara 
positivt och negativt beteende. En av pedagogernas viktiga roller är att föremedla de 
normer och värderingar samhället vill forma barn till, genom att vara goda förebilder.   
 
Onödiga konflikter kan enligt Öhman (2003) minimeras genom att pedagoger 
framhåller och synliggör barns olikheter. Människors likheter och olikheter är något 
som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhåller som något positivt och 
något som förskolans verksamhet ska präglas av. Författarna menar att människors 
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likheter ger en känsla av gemenskap medan olikheterna utmärker oss som enskilda 
individer vilket i sin tur är identitetsstärkande. Människors olikheter ser Pramling 
Samuelsson och Sheridan som berikande då det ger en utökad förståelse för andra 
människor och deras perspektiv.  
 
För att en individ ska tillägna sig ett acceptabelt förhållningssätt gentemot andra 
människor är det en förutsättning att han eller hon först och främst accepterar sig 
själv och har en stark självkänsla skriver Wahlström (1996). Barn som är trygga i sig 
själva är mer öppna för andras åsikter och upplever därför inte andras tankar som 
främmande skriver författaren. Åhs (1998) skriver att om ett barn däremot har låg 
självkänsla i tidig ålder och inte ges möjligheten att utveckla självkänslan kan det ge 
konsekvenser senare i livet. Konsekvenserna kan komma i uttryck i form av 
bristfälligt självförtroende, svårigheter för förändringar samt osäkerhet inför andras 
åsikter då individen har svårt att stå för sina egna åsikter. Öhman(2003) lyfter fram 
kommunikation och reflektion som en metod som ger barn möjlighet att utveckla sin 
självkänsla. När barn får möjlighet att reflektera kring sina egna och andras 
upplevelser, utan att upplevelserna värderas kan barn uppleva mångfald där de 
utvecklar respekt för varandras olikheter skriver författaren.  
 

2.5 Pedagogers professionella syn på barns perspektiv 

Vi har i tidigare avsnitt skrivit om betydelsen av att människor kan ta andras 
perspektiv. I kommande avsnitt har vi som avsikt att synliggöra skillnader mellan 
barns perspektiv och barnperspektiv. Vi har även som avsikt att belysa pedagogers 
förståelse för barns intressen, situationer och upplevelser.  
 
Begreppet barns perspektiv skiljer sig enligt Arnér och Tellgren (2006) från 
begreppet barnperspektiv. Skillnaden är att barns perspektiv är det som barnet själv 
upplever medan ett barnperspektiv utgör grunden för hur vuxna tror att barn känner 
och upplever. För att pedagoger ska kunna ta barns perspektiv är det enligt 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) en förutsättning att pedagoger får en 
förståelse för vad barn upplever som meningsfullt. Förståelsen innebär att pedagoger 
måste ha kunskap om barn, kunna tolka samt vara lyhörda för det barn ger uttryck 
för. Rydberg Persson (2007) skriver att barns känslor och det barnet anser är 
meningsfullt i olika situationer bör uppmärksammas och inte nonchaleras eller 
förbises. Därför bör pedagoger uppmuntra barn till att visa och uttrycka sina känslor 
och upplevelser.  
 
Arnér och Tellgren (2006) skriver att en pedagogs kunskaper och förhållningssätt till 
barn, kan göra att barn i vissa avseenden upplever sig mindre värda i relation till 
pedagogen. För att vuxna ska kunna sätta sig in i barns situation och förstå hur de 
tänker, är det av stor betydelse att kunna samtala och vara närvarande i mötet med 
barnen. Pedagogers närvaro definierar vi som att pedagoger är intresserade av det 
barnet har att förmedla, är lyhörda och ger utrymme för barns tankar och idéer. 
Emilson (2008) poängterar att beroende på hur pedagogen väljer att bemöta barnet i 
kommunikationen är viktigt för barnets trygghet och delaktighet vilket i sin tur är 
avgörande för samtalets innehåll.  
 
Arnér och Tellgren (2006) skriver att barns vilja att söka kontakt till stor del handlar 
om att förmedla egna tankar och upplevelser. När barn ges utrymme och möjlighet 
att vara delaktiga samt att pedagoger ger barn ansvar kan det öka känslan hos barn 
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att de har inflytande och möjlighet att påverka den pedagogiska verksamheten. Enligt 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska barn uppmuntras i sin 
kommunikativa utveckling där de tränas till att uttrycka egna tankar och åsikter i 
syfte att påverka sin egen situation. Arnér och Tellgren (2006) poängterar 
fortsättningsvis att både barn och vuxna utvecklas i interaktion med andra och därför 
är människor beroende av varandra. Det sociala sampelet innebär en strävan mot att 
utveckla förmågan att bli självständig samt utveckla förmågan till ökat 
ansvarstagande hos barn skriver författarna. I likhet med det Arnér och Tellgren 
belyser, skriver Emilson (2008) att människor har en strävande förmåga att genom 
kommunikation, vilja och kunna förstå andra människor. Emilson skriver också att 
en pedagogs syn på barn är avgörande för vilka förutsättningar barnet och pedagogen 
har att utvecklas i interaktion med varandra. Ser pedagogen barnet som en socialt 
kommunicerande individ ökar det förutsättningarna till ömsesidig förståelse till 
skillnad från om barnet av den vuxne ses som oförmögen att kunna ta till sig andra 
människors perspektiv. Engdahl (2011) tolkar i sin avhandling Sterns tankar om att 
barn från födseln har en naturlig strävan att utveckla självkänsla. Enligt Engdahl är 
barn redan under sina första levnadsår förmögna att kunna relatera till emotionella 
känslor i ett ömsesidigt samspel.  
 

2.6 Kommunikation som metod i konfliktlösningsprocesser 

I de delar vi berört tidigare har samspel och människans förmåga att kunna förstå 
och sätta sig in i andra människors situation haft en framträdande roll. I det här 
avsnittet är vår tanke att synliggöra kommunikationens och samtalets betydelse i 
barns konflikter.  
 
Kommunikation betyder enligt Smith (2001) att ”stå i förbindelse med”. Genom att 
kommunicera kan vi själva få en uppfattning om hur andra individer tycker och 
tänker samtidigt som uppfattningen relateras till ens egna tankar och känslor.  Även 
om de individer som kommunicerar med varandra har likvärdiga bakgrunder och 
erfarenheter betyder inte det att individerna upplever samtalets innehåll på samma 
sätt. Alla individer har olika föreställningar, attityder och värderingar, något som 
Smith anser är en avgörande faktor för hur vi reagerar och bearbetar information när 
vi kommunicerar med andra. Måhlberg och Sjöblom (2012) beskriver samtalet som 
viktig då den bygger broar mellan människor. Pedagoger anses vara betydelsefulla i 
konfliktrelaterade samtal med barn för att hjälpa, stötta och vägleda barnen i avsikt 
att föra samtalet framåt. Måhlberg och Sjöblom skriver fortsättningsvis att det i 
dialogen mellan två personer sker en process där parterna kan komma till ny insikt 
och kan börja se möjligheter istället för svårigheter. Genom att se möjligheter istället 
för motgångar i en konflikt, kan det i sin tur bidrar till att barn utvecklar ett 
ömsesidigt tänkande för att komma åt en eventuell gemensam lösning. Pedagoger har 
stora möjligheter och förutsättningar att kunna påverka barn i deras språk och deras 
sätt att uttrycka sig på. Författarna menar att ord har någon form av magisk kraft 
som förstärker och som gör att ord kan upplevas och tolkas olika mellan individer. 
Svordomar eller ord som på något sätt sårar som exempelvis, du är dum, kan 
förstärka en individs intryck i negativ bemärkelse. 
 
Säljö (2011) skriver om Vygotskijs tankar, att människan redan från födseln är en 
social varelse som utvecklas i interaktion och i samspel med andra. Samspelet utgör 
grunden för kommunikation och förutsätter att en individ använder sig av språket 
som ett sätt att delge andra sina tankar. Vygotskij lade vikt vid samspelet mellan barn 
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och vuxna då han ansåg att samspelet mellan dem skapar goda förutsättningar för 
barn att utveckla en medvetenhet, ett tänkande och ett handlande som avspeglar den 
vuxnes sätt att tala och handla. Vygotskijs tankar om det som styr 
utvecklingsprocessen är samspelet mellan barn och vuxna, men det kan lika gärna 
vara barn emellan. Samspelsprocessen kallar Vygotskij för den proximala 
utvecklingszonen och berör den zon en individ befinner sig i mellan det individen kan 
klara av på egen hand och det som han eller hon klarar av med hjälp av någon annan. 
 
Samtalets upplägg och tillvägagångssätt kan enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012) vara avgörande för dess utgång, för den information som samtalet 
ger och för vilken betydelse innehållet har för samtalsparterna. Författarna skriver att 
oavsett vilket forum samtalet sker i, bör det ske under bästa möjliga förutsättningar. 
Därför är samtalet en väsentlig del i processen av att lösa konflikter. Doverborg och 
Pramling Samuelsson menar vidare att goda förutsättningar kan skapas genom att 
pedagoger utgår från barns verklighet. Genom att pedagoger synliggör innehållet i 
samtalet utifrån det barn upplever som viktigt och värdefullt så kan det skapa goda 
förutsättningar för att lösa konflikter. Eftersom barn enligt författarna har olika 
erfarenheter med sig och olika referenser att relatera till, varierar det från barn till 
barn om hur trygga barn känner sig under samtalets gång. En viktig aspekt som 
pedagoger bör ta hänsyn till under känsliga, konfliktrelaterade samtal är att släppa in 
barn i samtalet samt våga ta sig an konflikter och hålla kvar vid ämnet.  
 
Arnér och Tellgren (2006) framhåller att när barn ges utrymme att delta i 
konflikthanteringen får de möjligheter att bearbeta sin egen upplevelse av konflikten. 
När barn får ta plats i samtalet, ökar deras motivation till att själva vara delaktiga och 
ta initiativ under samtalets gång. Pedagoger kan genom samtal med barn få en vidare 
uppfattning om hur barn känner sig och kan därmed skapa goda förutsättningar för 
att bidra till en meningsfull samvaro för barnen. Författarna skriver att när barn som 
ges möjlighet att vara den som leder och styr innehållet i ett samtal kan det skapa 
goda förutsättningar för en meningsfull samvaro. När barn får vara aktiva i samtalet 
kan samtalet mer ofta beröra ett djupare och bredare spektra till skillnad från om en 
vuxen styr samtalet genom att ställa frågor skriver författarna. För att meningsfulla 
samtal ska vara möjliga förutsätter det att den vuxna visar sig engagerad, intresserad 
och delaktig i det barn har att säga menar författarna.  
 

2.7 Förebyggande av konflikter 

I nedanstående text är vårt syfte att synliggöra komponenter som kan ha betydelse 
i förebyggande av konflikter. Komponenterna är följande: barns förmåga att kunna 
samspela och reflektera samt pedagogers närvaro i barngrupp.  
 
Enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ska ett arbetslag inom förskolan 
”stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra,” (s.9). Lind (1995) skriver att 
pedagoger bör tillämpa ett vägledande förhållningssätt som i sin professionalism 
genomsyras av eftertanke, lyhördhet och medvetenhet när pedagogen hanterar barns 
konflikter. Författaren belyser även vikten av att konflikter bearbetas på ett 
tillfredsställande sätt för alla inblandade. Det är även av stor betydelse att 
konflikterna uppmärksammas och bearbetas för att undvika att konflikter ligger kvar 
som olösta och för att minimera risken att gamla konflikter lägger grunden för nya 
konflikter. 
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En metod att arbeta förebyggande av konflikter, skriver Grönvall (1990) är att 
uppmuntra barn till fri lek. Leken har ett stort värde då den hjälper barn att förstå sin 
omgivning på ett lustfyllt sätt och enligt författaren anses leken nödvändig för barns 
utveckling i förmågan att kunna samspela. När barn leker utvecklar de olika 
färdigheter och kompetenser som tränar barn i att hantera olika situationer samt 
möta olika människor i samhället. Sociala, känslomässiga, intellektuella samt 
motoriska färdigheter skriver Grönvall är några kompetenser som barn utvecklar i 
leken. I det sociala samspelet utvecklar barn en förståelse för vilket beteende som 
anses vara godkänt och accepterat hos andra människor. Enligt läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2010) ska förskolan sträva mot att barn utvecklar en förståelse för 
människors olikheter, deras olika attityder samt värderingar och att olikheterna 
ligger till grund för hur varje enskild individ agerar. 
 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) berör värdegrunden som ett område 
förskolan aktivt ska arbeta med och lyfta fram frågor om mänskliga rättigheter, 
demokrati, etiska värden och normer. Barn utvecklar kunskaper om 
värdegrundfrågor genom konkreta händelser. Johansson (2001) skriver att det varje 
dag förekommer olika typer av etiska dilemman i förskolor, vilket innebär att barn 
behöver vidga sina synfält för att kunna förstå andra. För att hjälpa barn att kunna se 
fenomen ur andras perspektiv är det viktigt att vi vuxna finnas närvarande i syfte att 
vägleda och stötta barn i olika dilemman och konflikter. Vuxna är förebilder för barn 
och representerar samhällets olika, demokratiska normer skriver Johansson. Arnér 
och Tellgren (2006) skriver att barn har en förmåga att kunna ta till sig samhällets 
normer och värderingar genom konkreta upplevelser. Det är först när pedagoger kan 
uppleva att barn tillämpar ett förhållningssätt i sina handlingar som det blir 
uppenbart om barnen förstått innebörden (Arnér & Tellgren, 2006).   
 
Måhlberg och Sjöblom (2012) lyfter fram en metod som de benämner 
lösningsinriktad samtalsmetodik. Metoden utgår från att pedagoger ställer kreativa 
frågor, är närvarande och aktivt lyssnande samt ger positiv respons på det barn ger 
uttryck för under samtalet. Den lösningsinriktade samtalsmetoden anses som 
framgångsrik av författarna, då den stimulerar den empatiska förmågan hos barn 
samt visar andra människor respekt. Det inre språket, våra tankar, sätts i rörelse med 
hjälp av kreativa frågor. Barn bearbetar sina tankar innan tankarna uttrycks genom 
ord. Måhlberg och Sjöblom skriver att vissa frågor som börjar med ordet varför, kan 
väcka negativa känslor och upplevas som kränkande för barnet då varför-frågor kan 
tolkas som anklagande och skuldbeläggande.  
 

2.8 Lösningar av barns konflikter 

Vi har som avsikt att i kommande avsnitt beskriva förutsättningar och eventuella 
dilemman som kan uppstå under konfliktlösningsprocessen.  
 
Smith (2001) framhåller konflikter som utvecklande och något som måste bearbetas, 
då undvikande av att vilja lösa konflikter i längden kan ge långsiktiga problem. 
Författaren menar att konfliktlösningar i det stora hela handlar om att bemöta och 
hantera konflikter med konstruktiv inställning. Lind (1995) poängterar att lösningen 
av konflikter kan ske tillfredsställande om barn och vuxna utvecklar kunskaper om 
hur de medvetet och konstruktivt löser konflikterna. En tillfredsställande 
konfliktlösning kan bidra till stärkande självinsikt samt förståelse för andras behov, 
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vilket i sin tur kan skapa en positiv känsla hos individen. Enligt Smith (2001) är 
samtal en metod för att hantera och lösa konflikter. En förutsättning för att uppnå en 
positiv förändring i konflikthanteringsprocessen är att vara empatiska lyssnare samt 
att med hjälp av språket kunna sätta ord på känslor och tankar. Rydberg Persson 
(2007) skriver att ett dilemma i kommunikation och bearbetningsprocesser av 
konflikter är att den som lyssnar kan tappa fokus och inte vara närvarande i det som 
sägs. Genom att inte vara närvarande kan individen missa viktig information som 
någon annan berättar och ger uttryck för.  
 
Enligt Lamer (1991) är det en målsättning att barn själva får vara delaktiga i 
processen av att lösa sina konflikter. Barns delaktighet menar författaren är 
utvecklande för både det enskilda barnet och för barngruppen då barn i samspel får 
ta ansvar för sina handlingar samt gemensamt komma fram till en lösning på 
konflikten. Lamer poängterar att de barn som inte ges möjlighet att samspela och 
leka med andra, heller inte får möjligheter att utveckla sin förståelse för andra 
individer och deras uppfattningar och behov. Carlander (1990) skriver att barns 
förmåga till förståelse för andra barns situation är en väsentlig del i 
konfliktlösningsprocessen. Barns förmåga att kunna förstå och sätta sig in i andra 
individers situation blir ett ömsesidigt tänkande och är en process som sker under 
hela barndomen. På så sätt utvecklar barn förmågan att kunna förstå varandra och ta 
den andras perspektiv skriver Carlander.   
 
Lamer (1991) framhåller ett dilemma med att barn som inte får vara delaktiga i 
konflikthanteringsprocessen kan vara en framtida riskgrupp då det finns samband 
mellan individers känsla av att inte få vara med och mental hälsa. Enligt Friberg 
(2011) finns det ingen uppenbar metod för hur processen för en konfliktlösning ska 
ske. Författaren framhåller att olika typer av konflikter kan behöva olika metoder för 
att lösas. Olika metoder kan även innebära att olika konflikthanterare kan behöva ta 
sig an den aktuella konfliktlösningen. Konflikter som bearbetas i efterhand, kan 
bearbetas av den pedagog som anser sig mest kompetent och lämplig till att kunna 
reda ut konflikten. Syftet med att anpassningen av pedagog är att använda sig av alla 
pedagogers olika kompetenser som finns att tillgå. 
 
När de individer som är inblandande i en konflikt får upp ögonen för hur den andre 
tycker och tänker ökar det möjligheterna att resultatet av konfliktlösningsprocessen 
förblir permanent skriver Wahlström (1996). Carlander (1990) skriver att 
förutsättningen för att ett barn ska kunna sätta sig in i andra individers situationer 
och förstå deras sätt att tänka, krävs det ömsesidig respekt. För att uppnå ömsesidig 
respekt fordras det att pedagoger tillsammans med barn skapar en miljö där trygghet 
är i fokus. En utvecklande och meningsfull miljö kan i sin tur, enligt Carlander leda 
till att barn på egen hand löser konflikter. Under försvårade omständigheter där barn 
på egen hand inte lyckas lösa konflikter är det pedagogers ansvar att vägleda till en 
ömsesidig lösning för barn. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ger uttryck 
för att pedagogen ska hjälpa barn att kompromissa, respektera varandra samt lösa 
eventuella missförstånd. 
 

2.9 Det kompetenta barnet 

Vi har i tidigare avsnitt fokuserat på pedagogers yrkesprofession och vill i avsnittet 
nedan belysa barns kompetens, barns delaktighet i konflikthanteringen samt barns 
möjligeter att påverka sin situation på förskolan.  
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Bjervås (2003) som belyser det kompetenta barnet, ställer sig frågan om vad som 
kategoriserar ett kompetent barn. Kan det handla om att barn från början är 
kompetenta individer av naturen, att barns kompetens hör samman med vissa 
situationer eller handlar det om att vuxna formar barn till att bli kompetenta 
individer. Enligt Bjervås handlar det kompetenta barnet om att sätta barn i centrum. 
Tillsammans med faktorer som lärande, pedagogisk miljö, pedagogers professionella 
förhållningssätt samt pedagogers kunskaper och barnsyn skapar det förutsättningar 
för barns utvecklingsmöjligheter. Fortsättningsvis belyser Bjervås att det finns barn 
som av naturen är mer tillbakadragna och mer introverta än andra. De barnen kan 
därmed vara i större behov av att stöttas och få mer vägledning av pedagoger än 
andra mer extroverta barn kan behöva. När ett barn i vissa situationer är i behov av 
mer stöd och vägledning kan det enligt Bjervås upplevas som att barnet inte är 
kompetent nog att klara uppgiften på egen hand. Pedagogers förhållningssätt kan 
under omständigheter där barn behöver extra stöd begränsa pedagogers tankar om 
att ett enskilt barn i framtiden kan klara liknande uppgifter på egen hand. Ett 
dilemma med pedagogens förhållningssätt i sådana situationer är att pedagogen 
utgår från sig själv i planeringar och genomförande av den pedagogiska 
verksamheten. Barnet sätts då inte längre i centrum och har därför mindre möjlighet 
att kunna påverka sin utvecklingsprocess framåt. I läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) står det att pedagoger ska ge barn stöttning och vägledning för att 
barnet på egen hand ska kunna utveckla nya kunskaper och kompetenser. När barn 
ges möjlighet att stå i centrum utmanas de till att själva, eller i samspel med andra 
söka nya lösningar på olika problem skriver Bjervås (2003).  
 
Bjervås (2003) skriver att barns delaktighet innebär att bli lyssnad på som människa 
samt att göra sin röst hörd. När barns tankar får komma till uttryck kan barn uppleva 
att det han eller hon har att säga är viktigt men också att det är något som andra 
upplever är viktigt att höra och ta del av. Barn som blir respekterade har stor chans 
att känna sig kompetenta och delaktiga skriver Bjervås. Arnér och Tellgren (2006) 
betonar barns inflytande i förskolans verksamhet som ett sätt att vara delaktig, vara 
självständiga och ha medinflytande. Även läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 
menar att förskolans verksamhet ska genomsyra barns möjlighet att uttrycka sina 
åsikter, tankar och idéer i syfte att kunna påverka sin situation på förskolan.   
 

3 Metod  

I metoddelen avser vi att presentera hur vi gått tillväga under insamling av data, vilka 
metoder vi använt oss av, hur vi tillämpat de forskningsetiska principerna samt 
studiens trovärdighet.  

3.1  Val och förklaring av metoder 

Vår studie grundar sig på en kvalitativ metod. Denscombe (2009) beskriver att 
resultatet av en kvalitativ undersökning ska förankras till insamlad data. Materialet vi 
får tillgång till ska analyseras som ett råmaterial vilket innebär att vi själva inte lägger 
in några värderingar och egna antaganden i materialet. Fejes och Thornberg (2009) 
skriver att en kvalitativ studie påvisar mänskliga styrkor och svagheter i 
bearbetningen. Styrkorna skriver författarna handlar om att hitta en ny förståelse i 
ett specifikt ämne, medan svagheterna är starkt kopplade till undersökarens 
kunskaper och erfarenheter.  
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Vår studie handlar om att tolka och försöka förstå pedagogers upplevelser av barns 
konflikter, vilken roll pedagoger upplever sig ha samt hur pedagoger upplever att de 
professionellt hanterar barns konflikter. Vårt syfte är att ta del av informanters egna 
upplevelser kring ett visst område och därmed har studien en hermeneutisk riktning 
som Westlund (2009) beskriver handlar om att ta del av andras tolkningar. Stukát 
(2005) skriver att huvudsakliga uppgiften i en kvalitativ metod är att tolka och förstå 
den data som synliggjorts.  
 

3.2 Datainsamling 

Vi har genomfört åtta stycken intervjuer med aktiva pedagoger, uppdelat på fyra olika 
förskolor. Vi har även observerat fyra olika situationer på fyra olika förskolor i både 
inomhus- och utomhusmiljö där konflikter har uppstått. 
 

3.2.1 Urval 

Pedagogerna som vi valde att intervjua arbetar på förskolor i både kommunal och 
privat regi. Vi gjorde ett strategiskt urval av de pedagoger vi intervjuade och de 
förskolor vi studerade. Syftet med urvalet var att vi skulle kunna få en förståelse för 
pedagogers syn på och upplevelser av begreppet konflikt, hur konflikter utspelar och 
gestaltar sig på förskolor.  Intervjuerna genomfördes med både manliga och kvinnliga 
pedagoger som har olika långa erfarenheter från arbete inom förskolan. Åldern på 
barnen där pedagogerna arbetar varierar mellan ett och fem år. Vissa pedagoger 
arbetar i åldershomogena barngrupper medan andra arbetar i ett bredare 
åldersspektra. Observationerna som genomfördes i studien utfördes på de förskolor 
där de intervjuade pedagogerna arbetar.  
 

3.2.2 Intervjuer 

Vi har valt att genomföra intervjuer med aktiva pedagoger som tidigare beskrivits för 
att kunna ta del av deras syn och få en förståelse för deras upplevelser av begreppet 
konflikt, hur konflikter utspelar och gestaltar sig på förskolor samt hur pedagoger 
uppfattar lösningar av konflikter mellan barn (bilaga 2). Intervjuer som metod är 
enligt Bjørndahl (2005) en konstruktiv metod där möjligheter att följa upp oklarheter 
och missförstånd ges. Vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervjumetod. 
Metoden beskriver Denscombe (2009) har en utgångspunkt i färdigformulerade 
frågor. Metoden förutsätter att frågorna är av öppen karaktär, att intervjuaren 
tillämpar ett flexibelt förhållningssätt och att svaren går att vidareutveckla. En 
nackdel med intervjuer är enligt Bjørndahl (2005) att metoden är relativt 
tidskrävande vad gällande förberedelser, genomföranden och bearbetning av 
insamlad data. En annan aspekt är att informanten riskerar att påverkas av dem som 
utför intervjuerna och att informantens svar därmed kan påverkas.  
 
Vi valde att spela in intervjuerna och anledningen till det var för att kunna vara mer 
närvarande under själva intervjutillfället. Vi ville ha möjligheten att kunna följa upp 
informationen under samtalets gång för att kunna förtydliga oklarheter. Eftersom vi 
gör en kvalitativ studie där informationen ska behandlas ur ett råmaterial ville vi 
spela in intervjuerna för att kunna göra en transkribering. En annan anledning med 
att spela in intervjuerna var för att minimera risken att lägga in egna värderingar i 
eventuella anteckningar samt att inte riskera att minnet sviker. 
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3.2.3 Observationer 

Vi har valt att genomföra observationer på förskolor för att få en egen uppfattning om 
hur pedagoger professionellt hanterar konflikter som kan uppstå mellan barn. 
Bjørndahl (2005) beskriver observationer som ett redskap för att undersöka och 
iaktta en specifik händelse i syfte att skapa ett gott lärandeklimat med en pedagogisk 
avsikt. Observationerna valde vi att genomföra för att kunna skapa oss en uppfattning 
om pedagogers professionella förhållningssätt kring barns konflikter samt kartlägga 
hur pedagoger hanterar barns konflikter. I de observationer som vi genomfört har vi 
använt oss av ett observationsschema (bilaga 3). Observationsschemat låg som grund 
för vad vi skulle observera samt för att göra bedömning av de olika konflikterna 
likvärdig. Tanken med ett observationsschema är att kunna sortera bland all den 
information som våra sinnen signalerar. Alla olika sinnesintryck anser Bjørndahl är 
ett dilemma i situationer där man vill rikta fokus på ett specifikt fenomen. Syftet med 
observationsschemat är att kunna fokusera på det som berör vår undersökning, 
filtrera det som inte är aktuellt för vår studie samt för att minimera risken att lägga in 
känslomässiga värderingar i observationerna.  
 

3.3 Genomförande 

Under den här rubriken kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga när vi samlade in 
data till vår studie genom pedagogintervjuer och observationer av pedagoger i 
barngrupp. 
  

3.3.1 Intervjuer 

Pedagogerna fick i förväg information om det tänkta upplägget av intervjun (bilaga 1). 
Några av pedagogerna ville i förväg ta del av frågorna innan själva intervjun, medan 
andra valde att inte göra det (bilaga 2). Vi valde att intervjua en pedagog åt gången 
med syfte att pedagogens individuella svar inte skulle påverkas av någon annan 
pedagogs tankar och svar. Innan samtalet påbörjades informerade vi om de 
forskningsetiska principerna. Informationen av de forskningsetiska principerna 
informerade vi informanterna om innan intervjun påbörjades för att få ett 
godkännande och ett samtycke till att intervjua dem samt för att få tillåtelse att 
använda deras information i vår undersökning. Vi ställde även frågan om vi fick 
tillåtelse att spela in samtalet för att inte missa viktig information samt för att kunna 
göra en transkribering. Samtliga informanter gav samtycke till inspelningen. 
 
Till varje intervju har den aktuella pedagogen själv fått välja tid och plats. Platserna 
har varierat mellan samtalsrum och personalrum. Vi valde båda två att delta vid 
samtliga intervjuer. Syftet var att vi skulle få samma information och för att vi ska 
kunna komplettera varandra under intervjun. En annan anledning var för att öka 
möjligheten att följa upp intervjun med funderingar som eventuellt kunde uppstå 
under samtalets gång. En annan anledning till att vi båda närvarade var för att 
minimera risken att tappa tråden och komma från ämnet. Informationen om att vi 
båda ville delta hade pedagogerna fått tidigare och därmed godkänt det.  
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjufrågor med öppen karaktär 
(Denscombe, 2009). Öppna frågor är frågor som inte har ett förutbestämt svar utan 
där det är varje pedagogs upplevelser, kunskaper och erfarenheter som ligger till 
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grund för deras svar. Pedagogerna kunde hela tiden gå tillbaka för att utveckla sina 
svar. Längden på intervjuerna varierade med allt från ca 10 minuter till ca 30 minuter 
 

3.3.2 Observationer 

Via samtal med informanterna fick vi godkännande att genomföra observationer på 
deras förskolor. I god tid innan besöket skickade vi ut ett missivbrev där vi ville 
informera föräldrar och övriga pedagoger om att vi skulle genomföra studien (bilaga 
1). Under våra observationstillfällen valde vi att inte aktivt delta i någon aktivitet utan 
vara passiva observatörer. Vårt syfte var därmed att inte störa och eventuellt påverka 
samspelet mellan barn och pedagoger. Denscombe (2005) skriver att en observation 
inte bör störa relationen mellan barn och pedagoger i deras vardagliga miljö vilket 
skulle kunna påverka observationsprocessen och därmed resultatet.  
 
Några av pedagogerna hade själva tankar om när det kan förekomma eller när det 
mer ofta sker konflikter mellan barn. De tillfällen som pedagogerna hade teorier om, 
beslöt vi oss för att observera. De övriga observationstillfällena genomförde vi under 
vardagliga situationer på de aktuella förskolorna.   
 

3.4 Trovärdighet  

För att öka studiens trovärdighet har vi valt att samla data genom två metoder. Vår 
tanke är att metoderna ska kunna komplettera varandra genom att antingen stärka 
eller motsäga sig informanternas upplevelser. Denscombe (2009) skriver om 
begreppet triangulering som innebär att datainsamlingen kommer från fler olika 
källor, vilket vi har valt att anamma i vår studie.  
 

3.5 Bearbetning av data 

Vi upplevde att de flesta pedagoger som vi intervjuade var engagerade inför 
uppgiften, att de ville ge oss ett berikande material och de ville få bekräftat att vi 
förstod vad de menade. Vissa pedagogerna som deltog i våra intervjuer hade i förväg 
valt att ta del av intervjufrågorna och hade därmed nedskrivna svar som stöd under 
intervjun. Deras svar var mer kortfattade än de svar vi fick från övriga intervjuade 
informanter. Vi har transkriberat informationen som framkommit under intervjuerna 
och utifrån det gjort en gemensam tolkning inför analysarbetet.  
 
Observationerna har vi bearbetat genom att sammanställa det vi såg och det vi hörde 
utifrån vårt observationsschema (bilaga 5).  Eftersom vårt syfte i studien är att 
undersöka pedagogers professionella förhållningssätt i barns konflikter har vi valt att 
fokusera sammanställningen på pedagogens agerande samt vad som sker i konflikten. 

3.6 Forskningsetiska principer 

I syfte att skydda informanternas identitet och integritet har vi tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna enligt skriften God forskningsed (Vetenskapsrådet, 
2013) när vi genomfört vår datainsamling. Vi var noga med att informera 
informanterna om de forskningsetiska principerna innan datainsamlingen 
påbörjades.  
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De fyra forskningsetiska principer som vi utgick från var till att börja med 
informationskravet, som innebär att vi informerar om vilket område vi vill samla 
data om. Det innefattar även information om att allt deltagande är frivilligt och att 
informanten när som helst, oavsett orsak kan avbryta sitt deltagande. Det andra var 
samtyckekravet som innebär att informanten ger sitt godkännande att delta i 
studien. Eftersom vi skulle observera pedagogers professionella förhållningssätt i 
barngrupper, skickade vi ut ett informationsblad till de aktuella förskolorna om att vi 
ville genomföra studien. Den tredje principen var konfidentialitetskravet som 
handlar om att samtliga deltagares identiteter är anonyma men även att den 
verksamhet där vi samlade in data från, inte går att spåra. Den sista principen var 
nyttjandekravet som informerar om vilket syfte vi har med undersökningen samt vad 
den är ämnad för. Under denna information framkommer det även att den 
information vi blir tilldelade inte kommer användas för kommersiellt bruk, utan 
endast för att ligga till grund för vår studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 

 

4 Resultat 

I kommande avsnitt redogör vi genom en sammanställning vad pedagogerna sagt 
under intervjuerna. Våra informanter har fiktiva namn för att skydda deras integritet 
och identitet samt för att underlätta förståelsen för studiens helhet genom att 
benämna informanterna med namn. Under rubriken: Resultat av intervjuer 
sammanställer vi intervjufrågorna genom att lyfta fram det pedagogerna var eniga 
om samt information som skiljer sig från varandra. Vi synliggör även en översikt av 
de observationer vi gjort under rubriken: Resultat av observationer.  
 

4.1 Resultat av intervjuer  

 
Vad innebär konflikter för dig som pedagog?  

De flesta pedagogerna benämner konflikter som någon form av meningsskiljaktighet 
eller oenighet, en situation där två eller fler individer har olika åsikter, personligheter 
och svårigheter att komma överens samt att bli osams över ett visst fenomen. Flera av 
pedagogerna poängterar även att konflikter är något som förekommer ofta eller 
dagligen på förskolor. Pedagogerna Daniel, Erika och Fredrik tolkar även skillnader 
mellan begreppet konflikt och bråk, medan de andra pedagogerna inte ens berör 
skillnaden. Av de pedagoger som berör begreppen bråk och konflikt, menar Daniel 
och Erik att det finns skillnader mellan begreppen, medan Fredrik berör begreppen 
med en och samma innebörd. Daniel säger att han upplever skillnader i att barn 
hamnar i konflikter respektive bråk. Han menar att en konflikt är ju något man pratar 
och diskuterar kring till skillnad från bråk där barnen bråkar med varandra. 
 

Hur ser du på konflikter? Finns det positiva alternativt negativa konflikter? 
De flesta pedagogerna säger att det finns både positiva och negativa konflikter. Anita 
upplever att konflikter oftast är negativa medan Hasse upplever att konflikter enbart 
är något positivt. Daniel säger att det som upplevs som en konflikt för ett barn 
behöver nödvändigtvis inte upplevas som en konflikt för någon annan. Det 
pedagogerna över lag upplever positivt i en konflikt är att barnen utvecklas och lär sig 
något av konflikten genom att se händelser ur fler olika perspektiv. Pedagogerna 
säger att det sker ett lärandetillfälle i konfliktlösningsprocessen och det förutsätter att 
en pedagog är närvarande, stöttar och vägleder barnen. Det som även framkommit 
under intervjuerna är att barnen lär sig samarbeta, reflektera och utveckla sina 
tankar. Gun säger att barn växer och utvecklas i samband med förståelsen av att barn 
är och tänker olika. Enligt Birgit kan positiva konflikter uppstå när barn i leken ska 
utse en ledare som ska vägleda barngruppen. Enligt denna pedagog är 
hierarkisystemet en positiv aspekt i leken då barn kan se upp till lekens ledare under 
förutsättning att ledarskapet inte urartar.   
 
Pedagogernas syn på negativa konflikter är genomgående och kan gestalta sig genom 
fysiskt agerande som att bitas. Negativa konflikter kan också yttra sig genom att barn 
säger dumma saker till andra barn som blir ledsna, kränkta eller sårade. Birgit 
upplever att verbala konflikter är lättare att lösa än fysiska konflikter, till skillnad 
från Erika som tycker att verbala konflikter upplevs svårare då de kan bli långvariga, 
sitta i och sätta spår. För att konflikten inte ska trappas upp och bli värre krävs det att 
konflikterna reds ut.  
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Flera av pedagogerna poängterar att pedagogens roll i konfliktrelaterade situationer 
handlar om att vägleda, ge stöd och vara en förebild genom att ställa utvecklande 
frågor som utmanar barnen till att reflektera över situationen. Anita förespråkar 
stödtecken som ett hjälpmedel för att stärka det talade språket. Carin säger att barn 
inte kan lösa vissa konflikter själva då barn anses vara egocentriska individer som i 
konflikten får svårt att se händelser ur andras perspektiv.  
 

Hur anser du att ni löser konflikter här på förskolan? 
Den vuxne bör enligt samtliga pedagoger samtala med barnen i konfliktlösningen. 
Gun lyfter fram att hur konflikten ser ut är avgörande för hur pedagogen medlar i 
barns konflikter. Vid fysiska konflikter ingriper Gun omgående, annars är pedagogen 
i enighet med fler av pedagogerna positiva och uppmuntrande till att barn på egen 
hand ska försöka lösa situationen. I situationer där barn inte själva klarar att hantera 
och lösa konflikten är pedagogerna eniga om att en vuxen behöver vara närvarande 
för att kunna lyssna, ställa reflekterande och utvecklande frågor, sätta ord på tankar 
och känslor samt medla mellan barnen. Flera pedagoger belyser betydelsen av att inte 
skuldbelägga och värdera situationen eller barnen och därmed inte bedöma om vem 
som har rätt eller fel. Carin säger att det är olika upplevelser av en och samma 
situation. Enligt Daniel kan en konflikt förstärkas genom det val av ord barnen väljer 
att använda. Samma pedagog uttrycker att frågor som innehåller ordet varför 
används i syfte att få barnet till att själv reflektera samt få en ökad förståelse för 
händelseförloppet. 
 
Enligt Erika är det viktigt att ta till sig ett barns upplevelser och att upplevelserna tas 
på allvar. Barnens känslor får därför inte minimeras och komma i skymundan bara 
för att pedagogen själv inte upplever konflikten som allvarlig och betydelsefull. Flera 
av pedagogerna har lyft fram drama som positivt i bearbetningen av upplevda 
konflikter. Dramatiseringen kan synliggöra olika dilemman och sammandrabbning 
som förekommit mellan barn i barngruppen. 
 

När upplever du att du som pedagog kliver in i barns konflikter? 
Samtliga pedagoger poängterar betydelsen av att konflikterna bör lösas så snart som 
möjligt efter att de uppstått. Några av pedagogerna säger att de avvaktar för att inte 
kliva in i barns konflikter för tidigt. Syftet med det är att se om barnen kan lösa 
konflikten på egen hand. Anita ställer sig frågan om vi alltid ser när det blir en 
konflikt. Fredrik beskriver att barn som inte har ett verbalt språk ibland kan använda 
sig av puttar och knuffar i syfte att försöka få kontakt med andra barn. Flera av 
pedagogerna lyfter fram skillnader i att kliva in i barns konflikter beroende på 
barnens åldrar. De upplever själva att de betydligt tidigare kliver in i yngre barns 
konflikter till skillnad från de något äldre barnen som pedagogerna försöker vänta ut.   
 
Samtliga pedagoger säger att om det uppstår en konflikt med hårda ord, höga röster 
eller fysiska sammandrabbningar agerar och ingriper de omedelbart. För att kunna 
ingripa i de konfliktrelaterade situationerna måste pedagogerna vara närvarande, 
lyhörda och observera barngruppen. Birgit och Gun framhåller också betydelsen av 
att i förebyggande syfte vara mer observanta i situationer där barn som de vet kan 
vara väldigt utåtagerande och lätt kan ta till fysiskt våld leker.  
 

Vad tar du för roll när du kliver in i konflikten? 
Samtliga pedagoger upplever att de tar en stöttande och medlande roll när de kliver 
in i barns konflikter där de använder sig av reflekterade frågor. Däremot upplever 
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Fredrik att han oavsett hur det än är intar ledarrollen. Carin poängterar att det är 
tillåtet för barn att få visa känslor i form av ilska men att det aldrig är tillåtet att göra 
illa någon annan. I de konflikter där Birgit ser att något barn far illa är det viktigt att 
inta en agerande roll där man särar på barnen för att skydda de inblandade barnen. 
Daniel lyfter fram att det inte själva alltid behöver bli arga och höja rösten när barn är 
i konflikt med varandra, utan barn kan läsa av pedagogers kroppsspråk och se på 
pedagogernas ansiktsuttryck för att stanna upp och tänka till.  
 
Enligt Carin är pedagogernas roll i barns konflikter att inte vara en domare och döma 
vem av barnen som har rätt eller fel. Carin lyfter även fram att det är skillnader 
mellan att vara dum och att göra dumma saker. Pedagoger måste enligt Daniel tydligt 
visa att det är nolltolerans mot all kränkande behandling. Det har även framkommit 
av Anita att det är viktigt att inte prata och medla för länge, men att ändå belysa 
problemet.  
 

Hur ser du på barns delaktighet i att lösa konflikter? 
Samtliga pedagoger säger att barns delaktighet i att lösa konflikter är viktig. Barn är 
kompetenta och om pedagoger kan erbjuda barnen verktyg och förtroende att lösa 
konflikter på egen hand utvecklar barnen en vidare förmåga att lyckas med 
konfliktlösningen enligt pedagogerna.  Birgit belyser att det är på förskolan som 
grunden läggs för att i framtiden kunna lösa motgångar och konflikter. Erika, Gun 
och Hasse tycker att deras uppgift inte är att klampa in, värdera och lösa konflikterna 
åt barnen.  Däremot ska pedagogerna finnas tillhands om barnen vill be om hjälp. 
Daniel uttrycker sig om pedagogens uppgift som att pedagogen alltid måste finnas 
där och hjälpa till att lösa barns konflikter. Han säger att pedagoger inte ska lösa 
konflikter åt barn, utan att däremot finnas som ett stöd i hanteringen och lösandet av 
barns konflikter. Birgit ställer sig själv frågan om betydelsen av begreppet förlåt. Är 
det bara ett ord som sägs i förbifarten eller kan ordet förlåt visas på något annat sätt?  
 

Arbetar ni medvetet kring att förebygga konflikter? I så fall hur? 
Nästan alla pedagoger använder sig av olika former av dramatiseringar i syfte att 
bearbeta och förebygga konflikter och kränkande behandling av olika slag. 
Dramatiseringarna gör det möjligt att anpassas innehållet utifrån barnens nivå och 
synliggöra budskapet. De pedagogerna belyser kommunikation som en väsentlig 
aspekt i förebyggandet av konflikter. Det gäller då att göra barnen delaktiga i 
processen för att en komma fram till en gemensam lösning. Det har även 
framkommit att uppdelning av barngruppen kan minimera risken för eventuella 
konflikter. Gun hävdar att äldre barn på förskolor generellt sätt har lättare att ta till 
sig, förstå och göra sig förstådd vilket kan höra samman med barns mognad. En av 
pedagogerna har inte svarat på frågan.  
 

Upplever du att det ofta är samma barn som hamnar i konflikter? 
Alla pedagoger upplever att det i varje barngrupp finns en eller flera barn som 
utmärker sig och som mer ofta hamnar i konflikter. Det framkommer även att Erikas 
upplevelse inte alla gånger är att barnen avsiktligt vill ställa till med osämja, utan att 
det oftast beror på någonting, att barnet inte har språket eller förståelsen för en viss 
situation. Avsaknaden av att kunna förmedla sig via språket upplevs av Erika och Gun 
som ett hinder för förmåga att sätta ord på den egna upplevelsen. Daniel säger att 
nästan alla barn hamnar i konflikter. Däremot finns det ett fåtal barn som enligt 
pedagogen nästan aldrig hamnar i konflikt med andra. Anledningen till att de fåtal 
barn som sällan hamnar i konflikt kan, enligt pedagogen bero på att barnen inte 
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upplever situationer som viktigt, dem backar eller inte gillar bråk. Pedagogen lyfter 
fram vikten av att stötta de barnen i syfte att träna sig i att säga ifrån och sätta 
gränser. Anita upplever att hela barngruppen generellt sätt blir orolig när 
pedagogerna avviker från barngruppen för exempelvis blöjbyten och där pedagogen 
inte har möjlighet att vara närvarande. Samtidigt lyfter Birgit fram att konflikter 
ibland handlar om identitetsutveckling, att ett barn vågar ta plats och vågar försvara 
det som är sitt.  
 
De barn som utmärker sig i konfliktrelaterade situationer säger Carin kan bero på att 
barnet har mycket med sig i sin ryggsäck och kan därför ta mer plats och utrymme i 
barngruppen. Fler pedagoger ser samband mellan barns konflikter och där det vistas 
många barn på liten yta. Ett annat samband som fler av pedagogerna framhåller och 
har erfarenheter av, är barn som inte har syskon hemma mer ofta hamnar i konflikt 
med andra barn. En annan tanke som framkommit är när föräldrar har svårt att sätta 
gränser för sina barn.  

 

4.2 Resultat av observationer  

Tolkningar utifrån sammanställningen av observationerna är att barns konflikter är 
förekommande i barns lek och att konflikter förekommer både inomhus och 
utomhus. Vi har uppmärksammat att pedagoger tillämpar ett passivt förhållningssätt 
i barns lek, men att pedagogerna finns i närheten av barns lek. Det vi sett är att 
pojkars konflikter har varit mer fysiska i form av knuffar och brottande, till skillnad 
från flickors konflikter som kommit till uttryck genom mimik och lipande samt verbal 
kränkning. Ett exempel på det synliggörs i observation ett och tre där pojkar knuffas 
och brottas till skillnad från observation två där flickor är anklagande verbalt (bilaga 
4). 
 
Pedagogers agerande vid de observerade konflikterna är att de ingriper och avbryter 
den fysiska kontakten fortare än den verbala, för att sedan medla och försöka låta 
barnen komma fram till en gemensam lösning. Däremot är pedagogerna i de verbala 
konflikterna mer avvaktande och tar en stödjande roll för att barn på egen hand ska 
ges möjlighet att lösa konflikterna. Vi har tolkat observationerna som att pedagoger i 
största möjliga mån låter barn själva försöka lösa egna konflikter där pedagogerna 
finns närvarande och stödjande. En skillnad som vi uppmärksammat är att 
pedagogerna samtalar mer med de äldre barnen för att låta barnen själva försöka lösa 
konflikten. Till skillnad från pedagogernas agerande i de situationerna har vi sett att 
pedagogerna på småbarnsavdelningen avbröt konflikten genom att flytta bort ett 
barn.  
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5 Resultatanalys 

Utifrån vår resultatsammanställning har vi valt att lyft fram fyra olika aspekter som vi 
upplever är ofta förekommande i studien. Aspekterna som vi kommer lyfta är 
kommunikation, pedagogers professionella förhållningssätt, det kompetenta barnet 
samt förståelsen för andras perspektiv. Under kommande punkter bearbetas och 
analyseras vår sammanställning av resultatet i jämförelse med tidigare forskning. När 
vi i analysen beskriver tankar från personer vid namn, så är det tankar från våra 
informanter som vi fått tagit del av under vår datainsamling.  
 

5.1 Analys av pedagogers professionella förhållningssätt i barns 
konflikter 

Vi har tolkat informanternas upplevelser om begreppen konflikt och bråk som 
likvärdiga, men ändå olika. För några informanter är konflikt en verbal oenighet 
medan bråk gestaltar sig genom fysiskt agerande. Litteraturen vi har tagit del av, 
enligt Lind (1995) gör inga synliga skillnader på begreppen utan Lind menar på att 
begreppet konflikt handlar om olika former av oenigheter och sammandrabbningar. 
Däremot har det framkommit att informanterna ibland upplever svårigheter med att 
tolka vad som anses vara en konflikt. Anita upplever konflikter till största del som 
något negativt till skillnad från Hasse som anser att konflikter är positivt och 
utvecklande för barn. Vi upplever att pedagogers grundsyn på konflikter påverkas av 
hur pedagogen bemöter och hanterar barns konflikter. Smith (2001) skriver att varje 
individs upplevelse för en konfliktsituation skiljer sig från någon annans uppfattning. 
Smiths tankar skulle kunna vara en trolig förklaring till varför Hasse och Anita har så 
olika upplevelser kring konflikter.  
 
Samtliga informanter var eniga om att pedagoger behöver tillämpa ett professionellt 
förhållningssätt där pedagogerna är närvarande, lyhörda och öppna inför barns 
tankar och berättelser. En annan aspekt som informanterna delade med sig av är att 
pedagoger bör hålla sig neutrala i sitt förhållningssätt och varken värdera eller 
bedöma barnen om vem som har rätt eller fel i en konflikt. Syftet med att vara 
opartisk och inte dömande handlar om att barnen ska kunna utveckla en tillit och ett 
förtroende för pedagogen och pedagogens stöttning. I likhet med det samtliga 
informanter uttryckte sig om vad gällande pedagogers professionella förhållningssätt, 
har även Carlander (1990) belyst att pedagogens roll är att vägleda barn i 
konfliktrelaterade processer utan att döma barns upplevelser. Likaså lyfter 
Johansson (2001) fram pedagogers närvaro som betydelsefull för att minimera 
eventuella dilemman, där pedagogen själv tolkar händelseförloppet utifrån sina egna 
förutfattade meningar om den aktuella barngruppen.  
 
Flera informanter har uttryckt att pedagogers medvetna närvaro och lyhördhet inte 
alltid bidrar till att pedagoger kan ingripa eller förebygga eventuella konflikter mellan 
barn då konflikter många gånger sker spontant och impulsivt. Informanterna 
poängterar att pedagogens jobb är att finnas närvarande och behjälplig för att kunna 
ge barn de verktyg som barn behöver för att själva kunna lösa konflikten. Pedagoger 
bör även enligt informanterna ställa frågor till barn om vad som hände för att barn 
själva ska få möjlighet att reflektera över konflikten och för att komma fram till en 
eventuell ömsesidig lösning. Vi tolkar det informanterna sagt som att pedagoger inte 
alltid har förmåga att kunna vara närvarande i alla situationer där barn samspelar 
med varandra. Det finns vardagliga situationer som exempelvis att hjälpa barn med 
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toalettbesök och som gör att pedagoger inte alltid kan vara fullständigt närvarande 
när konflikter uppstår var något som vi fick erfara under en av våra observationer. 
Observationen slutade med att pedagogen delade på barnen utan att närmare sätta 
sig in i vad som hänt. Pedagoger kan med hjälp av reflekterande frågor hjälpa barn att 
sätta ord på tankar, känslor och upplevelser anser vi skapar förutsättningar för att 
kunna stötta, vägleda och hjälp barnen i deras konfliklösning. Reflekterande frågor är 
även något som Måhlberg och Sjöblom (2012) tycker är stimulerande för barns 
förmåga att själva tänka efter, kunna sätta sig in i en annan individs situation och 
därmed kunna träna sig i att känna respekt och empati för andra människor. 
Författarna framhåller att frågor som innehåller ordet varför kan uppfattas negativt 
och kränkande för ett barn då barnet kan uppleva situationen som anklagande och 
skuldbeläggande. Till skillnad från det Måhlberg och Sjöblom skriver angående 
varför-frågor, har det framkommit att en informant väljer att använda sig av just 
ordet varför i syfte att skapa sig en förståelse kring en konflikt. Frågor som innehöll 
ordet varför, uppmärksammade vi i observation tre. Om pedagogen i observationen 
använder sig av varför-frågorna medvetet eller omedvetet kan vi inte svara på.  
 
Hur skulle sambandet mellan pedagogers professionella förhållningssätt i hur de 
hanterar konflikter och om konflikten blir konstruktiv alternativt destruktiv kunna 
tolkas? Enligt Friberg (2011) kan destruktiva konflikter väcka negativa känslor hos en 
individ och enligt Smith (2001) kan olösta konflikter orsaka långsiktiga problem. 
Engdahl (2011) skriver att barn många gånger upplever situationen här och nu och 
kan därför i sammandrabbningar med andra ha svårt att ta till sig andra människors 
perspektiv. Några av våra informanter gav exempel på vad de anser att destruktiva 
konflikter innebär för barn i deras verksamhet. Informanterna gör kopplingar mellan 
destruktiva konflikter och fysiska sammandrabbningar. Fysiska sammandrabbningar 
var något vi fick erfara och uppleva under våra observationer ett och tre. 
Sammandrabbningarna gestaltades i form av brottning och knuffar. Litteraturen 
säger att konflikter som inte reds ut, riskerar att bli destruktiva. Utgår vi från den 
information informanterna delgav oss, skulle nyss nämnda observationstillfällen vara 
av destruktiv karaktär.  
 

5.2 Analys av kommunikation som verktyg i barns konflikter 

Samtliga informanter talar om en tydlig koppling mellan barns konflikter och 
pedagogers professionella förmåga att kommunicera. Samtalet är enligt vår 
datainsamling en central del i konflikthanteringsprocessen där barn och vuxna måste 
mötas. Måhlberg och Sjöblom (2012) skriver att kommunikation är en grundläggande 
bas för att människor ska kunna bygga broar mellan varandra. En tydlig koppling 
som visat sig mellan litteratur och informanter är att kommunikationen i 
konfliktrelaterade situationer till stor del handlar om att få en förståelse för någon 
annan människas situation samt att man kan se situationer ur någon annans 
perspektiv. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) skriver för att en pedagog ska kunna 
skapa goda förutsättningar för barn att kommunicera är det av stor betydelse att 
pedagoger intar barns perspektiv där pedagogen lyssnar in vad barn har att säga och 
där språket anpassas till barnens nivå. Pedagogens roll handlar om att vara 
närvarande, sätta ord på bans tankar och känslor samt lyfta fram det som barnet 
upplever viktigt. En viktig aspekt är att ta hänsyn till enligt Rydberg Persson (2007) 
är att både barn och vuxnas känslor ska beaktas, tas på allvar och därför inte ska 
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nonchaleras. Likheter har framkommit under vår datainsamling där Erika ansåg att 
barns känslor och känsloyttringar är minst lika viktiga som en vuxens och därför bör 
barnens upplevelser tas på allvar. Samma informant belyser att yngre barn som ännu 
inte har det verbala språket behöver stöd av en pedagog som sätter ord på deras 
tankar och känslor. Tre av fyra genomförda observationer påvisade att pedagogen 
samtalade med de inblandade barnen i bearbetningen av konflikterna. Utifrån 
Doverborg och Pramling Samuelssons (2012) tankar uppfattar vi en likhet med det 
som framkommit i två av observationerna att kommunikation är ett viktigt verktyg 
för att skapa förutsättningar för konstruktivt lärande där barn kan synliggöra, 
förmedla samt hantera sina känslor i de situationer de ställs inför. 
 
Den fjärde observationen som saknade någon form av verbal kommunikation mellan 
barn och pedagog. Observationen skedde en småbarnsavdelning och där arbetslaget 
under den aktuella dagen var underbemannad, vilket innebar bristande resurser samt 
i en situation när pedagoger var upptagna med rutiner som blöjbyten och byten av 
kläder. Likheten med den här situationen framkom det även av Anita på en annan 
förskola där rutiner som exempelvis blöjbyten och där pedagogerna inte har 
möjlighet att vara fullständigt närvarande kan bidra en orolig barngrupp.  
 
Birgit upplever att verbala konflikter generellt sätt är lättare att lösa än fysiska 
konflikter. Till skillnad från Birgit har Erika en annan upplevelse av fenomenet 
verbala konflikter då de verbala konflikterna enligt henne kan upplevas svårare att 
hantera. Verbala konflikter som hårda ord kan enligt Erika såra andra barn och skapa 
en negativ känsla som kan sitta i länge. Vid djupare eftertanke kring Birgit och Erikas 
upplevelser, kan vi tänka oss hur de båda resonerar. Vi tolkar Birgits uppfattning om 
verbala konflikter som att barn i samspel med varandra lättare kan hantera, resonera 
och komma fram till en ömsesidig lösning. Vid fysiska sammandrabbningar kan vi 
tänka oss att Birgit upplever svårigheter med att resonera med barnen. En likhet ser 
vi med det som Engdahl (2011) skriver att barn ofta upplever situationen här och nu 
och att situationerna är starkt förankrade i känslor. När barn är i fysiska konflikter 
med varandra kan det vara svårt att ta någon annans perspektiv och därmed försvåra 
vägen till en gemensam lösning.  
 
En annan tanke vi har om Birgits tankar angående fysiska konflikter är att om ett 
barn biter ett annat barn så blir det ett synligt märke som kan förstärka och påminna 
barnen om händelsen. Till skillnad från Birgits upplevelse tolkar vi Erikas upplevelse 
att det i en verbal konflikt kan starta tysta tankar och reflektioner hos barn som inte 
uppmärksammans och synliggörs av pedagoger.  Erikas upplevelse av fysiska 
konflikter tolkar vi som impulsiva och spontana och skulle därför kunna upplevas 
som mer oskyldiga och oplanerade.  
 

5.3 Analys av konflikthantering på förskolor  

Friberg (2011) skriver att konflikter mellan människor sker dagligen och att 
konflikterna ofta går hand i hand med negativa upplevelser som i sin tur kan väcka 
starka känslor hos en individ. Vi ser en koppling mellan Fribergs tankar och med den 
information vi fått tagit del av genom intervjuerna. Anita upplever begreppet konflikt 
som negativt för barn till skillnad från Hasse som har en annan upplevelse av 
begreppet och som tycker konflikter är positiva. De övriga informanterna har 
upplevelser av att konflikter är av både positiv och negativ karaktär. Vad kan 
skillnader mellan deras tolkningar bero på? Kan det finnas skillnader i hur vi 
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hanterar dessa situationer? Samtliga informanter håller med om att 
sammandrabbningar sker dagligen och framhåller betydelsen av att konflikterna bör 
lösas så snart som möjligt efter att de uppstått. Flertalet informanter poängterar att 
barn utvecklas av en konflikt då de i konfliktlösningen behöver samspela med 
varandra och reflektera över händelseförloppet, vad som egentligen hände. En annan 
aspekt som informanterna lyfte fram är att barn blir medvetna om andras perspektiv 
och det egna agerandet när barnen reflekterar. Samtliga informanter anser att 
konflikter är utvecklande, men ingen informant gav närmare information om vilken 
utveckling de pratade om.  
 
Öhman (2003) framhåller kommunikation och reflektion som utvecklande för barn 
och deras identitetsutveckling.  Barn lär sig utveckla respekt för andra människor när 
barn får förståelse för andras upplevelser. Vår informant Daniel lyfter fram sitt 
professionella förhållningssätt om att människor ska visa respekt för varandras 
känslor och deras eventuella frustration de kan känna i en konflikt. Daniel poängterar 
att det är tillåtet att få bli arg och visa sina känslor, men att det aldrig är tillåtet att 
någonsin slå eller göra någon annan människa illa. En liknande situation bevittnade 
vi under observation tre där pedagogen ifrågasatte barnens beteende om det var 
meningen att flickan puttade pojken. I likhet med Daniels förhållningssätt som vi 
belyser här ovan skriver Rydberg Persson (2007) att barns känslor ska 
uppmärksammas och respekteras. Carlander (1990) belyser att bristande självkänsla 
och självförtroende hos ett barn kan ge upphov till konflikter. I enlighet med det 
Carlander ger uttryck för, säger vår informant Birgit att pedagoger bör uppmuntra 
barn till att sätta gränser och stå för det barnet tycker och tänker. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att leken är en arena för barn att träna sig på 
att sätta gränser, samarbeta, kompromissa och behärska olika typer av känslor. 
Kihlström (1998) lyfter fram att pedagoger bör uppmuntra barn i sin sociala 
utveckling där de blir medvetna om sina känslor och om sitt eget agerande och hur 
människor bör bemöta varandra. 
 
Carin poängterar att grunderna i konflikthanteringen läggs redan hos små barn när 
barn tränas i att hantera konflikter samt reflektera över olika händelser.  Även Birgit 
har tankar om att det är i tidig ålder som barnen lägger grunden för hur de i 
framtiden kommer hantera konflikter. Gun upplever att hanteringen av konflikter 
mellan barn blir lättare ju äldre barnen är, då barnen har en mer utvecklad mognad 
och förståelse än vad yngre barn har. I observation två framkommer det att 
pedagogen upplever barnen i konflikten som mogna att lösa konflikten på egen hand 
men med vägledning och stöttning från pedagogen. Friberg (2011) skriver att 
konstruktiva konflikter är förknippat med barns utveckling, förändring, lärande och 
mognad. Utifrån Guns upplevelser om barns mognad och Daniel tankar om att barns 
förmåga att sätta gränser tolkar vi det som att barns självkänsla hör samman med 
barnets mognad utan fokus på barnets ålder.   
 
Samtliga informanter har berättat att det finns några barn i varje barngrupp som mer 
ofta utmärker sig i konflikter som förekommer på förskolor. En trolig orsak till att det 
ofta är samma barn som är inblandade i konflikter är enligt fler informanter att 
barnen har brister i språket eller föräldrar som kan ha svårt att sätta gränser. Från 
Gun framkom det att barn som har svårigheter att anpassa sig och samspela med 
andra kan ha ett bristfälligt språk eller att barnet kan komma från familjer där 
föräldrarna har svårigheter med att sätta gränser.  
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Vår informant Carin delgav en strategi hon använder sig av för att minska konflikter 
hos barn som ofta hamnar i sammandrabbningar med andra. Genom att ge barn en 
uppgift där de får vara delaktiga och hjälpa till med olika saker och uppdrag kan 
barnen få en positiv känsla och känna sig duktiga. Carin belyser betydelsen av att 
pedagoger lyfter fram det som barnet är bra på istället för att begränsa barnet genom 
att säga nej eller stopp utan vidare förklaring. Ett begränsat förhållningssätt tror vi 
kan upplevas som en oförstående handling där innebörden och förståelsen för en viss 
situation saknas. Våra tankar kring ett begränsat förhållningssätt grundar sig på det 
Bjervås (2003) skriver om det kompetenta barnet där pedagogers barnsyn, miljö och 
lärandeklimat gör att barnet står i centrum. Vi upplever att Carins strategi i likhet 
med Bjervås tankar tycks vara positiv för att barnet ska bli delaktigt och få förtroende 
att ansvara för något. Vi tror att barns ansvarstagande ökar barns självkänsla och att 
det eventuellt minimerar antalet negativa händelser.  
 
Daniel belyser att konflikter mellan barn inte nödvändigtvis behöver upplevas som en 
konflikt för alla inblandade. I likhet med det Daniel sagt i intervjun, skriver Lind 
(1995) att konflikter kan ha olika innebörd samt uppfattas och tolkas olika hos 
människor. Informanten Hasse skriver att det är naturligt att konflikter många 
gånger uppstå när fler olika personligheter ska komma överens. Vi ser likheter med 
det Hasse sagt om olika individers personligheter med det Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) skriver att människors likheter för oss samman medan olikheter är 
identitetsskapande och gör oss unika samt att olikheter berikar.  
  
Pedagogers professionella förhållningssätt genomsyras av lyhördhet och 
sinnesnärvaro skriver Johansson (2001). Anita har erfarenheter av att pedagogens 
närvaro och förhållningssätt speglar hela barngruppen. Vi har tolkat Anita som att 
när pedagoger är ofokuserade och upptagna med andra uppgifter än att vara aktivt 
närvarande i barngruppen blir barnen många gånger oroliga. En snarlik situation fick 
vi ta del av i observation fyra där en konflikt mellan barn uppstod när pedagoger inte 
fanns närvarande. Arnér och Tellgren (2006) skriver att vissa barn kan uppleva 
svårigheter med att själva uttrycka tankar och känslor om den vuxne inte är 
närvarande och har tid att lyssna in barnet.   
 

5.4 Analys av det kompetenta barnet i hanteringen av barns konflikter  

Arnér och Tellgren (2006) skriver att samspelet är en arena där barn utvecklar 
förmågor att bli ansvarsfulla och självständiga individer, vilket förutsätter att barn får 
känslan av att de har inflytande i den pedagogiska verksamheten. För att barn ska 
kunna ha inflytande krävs det att pedagoger intar ett professionellt förhållningssätt 
där pedagoger enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skapar en tillvaro 
som barn upplever som meningsfullt. I likheter med det Emilson (2008)  skriver om 
att pedagogers grundsyn och professionella förhållningssätt är avgörande för barns 
förutsättningar till meningsfull tillvaro. För att skapa en meningsfull tillvaro anser 
Erika att barns upplevelser, oavsett händelsens styrka eller storlek är det viktigt att ta 
den på allvar då den kan upplevas meningsfull för barn. Till skillnad från det Erika 
säger att alla konflikter ska tas på allvar, har Fredrik och Birgit enligt vår upplevelse 
lagt in egna värderingar då de säger att det enbart förekommer små bråk, små 
konflikter, smågnabb och regelrätta slagsmål. Daniels upplevelse om barns konflikter 
är att de flesta barn förutom ett fåtal barn hamnar i konflikter med varandra. Han 
säger att anledningen till att de barn som sällan är i konflikter och drar sig undan kan 
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bero på att barnen inte gillar osämja eller att känslan av att ha ett specifikt föremål 
inte är viktig.  
 
Utifrån det Bjervås (2003) skriver och Daniels nyss nämnda upplevelser, tänker vi 
om det kan finnas samband mellan introverta barn och de barn som nästan aldrig 
hamnar i konflikter? Kan det vara så att de introverta barnen är de barn som hellre 
drar sig undan konflikter än ger sig in i dem? Vi tolkar det Bjervås (2003) skriver om 
att introverta barn kan behöva stöd av en pedagog för att kunna och våga kliva fram 
och ta plats som att introverta barn behöver den hjälpen för att kunna vara lika 
delaktiga som de extroverta barnen. En tanke vi har i relation till det Daniel och 
Bjervås (2003) förmedlar om barns delaktighet är om introverta barn har lika stort 
behov som extroverta barn att vara delaktiga i konflikter? I observation ett, två och 
tre upplever vi att barnen medvetet kan sätta gränser för vad de själva anser är 
acceptabelt beteende eller inte (bilaga 4). Vi tolkar det som att de barn, som gör 
medvetna val där de sätter gränser för vad som är viktigt för dem och för vad de själva 
anser är tillåtet, är kompetenta. 
 
Wahlström (1996) skriver att möjligheten för att en konfliktlösning ska befästas och 
förbli permanent krävs det att de inblandade individerna kan se situationen ur andras 
perspektiv. Vi har tolkat samtliga informanters upplevelser som att det är barnens 
konflikter och att det då är barnen som ska vara delaktiga i att lösa dem också. 
Informanternas tankar om att göra barn delaktiga tolkar vi som att de anser barn som 
kompetenta. I observation två tolkar vi pedagogens syn på barnet som kompetent, 
när barnet ges förtroendet att på egen hand reda ut konflikten. Pedagogen är noga 
med att berätta att barnet kan komma och be om hjälp om svårigheter uppstår och 
om konflikten låser sig. I likhet med observationen poängterar Fredrik att barns 
konflikter måste få redas ut av barn. Pedagoger ska hela tiden finnas närvarande för 
att kunna vara behjälpliga om barn vill ha hjälp i konfliktlösningen, men pedagogens 
uppgift är inte enligt Daniel att lösa konflikten åt barnen utan finnas där som ett stöd. 
Vi tolkar informanternas hypoteser om att barns delaktighet är en väsentlig del i 
hanteringen av barns konflikter då Daniel har upplevelsen att barn är egocentriska i 
konfliktrelaterade situationer. Vi tolkar det som att barns ego uttrycker sig genom att 
barn har svårigheter med att se konflikten ur andra barns perspektiv. Daniel anser att 
om pedagoger skapar de förutsättningar och ger barn de verktyg som krävs för att 
lösa konflikter på egen hand, utvecklar barnen en mognad och kan vid sju till åtta års 
ålder vara förmögna att klara konflikthanteringen mer självständigt. Flera pedagoger 
lägger in betydelsen av att barn själva ska få lösa konflikter i största möjliga mån. 
Som vi tidigare belyst har Daniel en upplevelse av att barn i konfliktrelaterade 
situationer ser till sitt eget bästa i första hand. I likhet med att barn enligt Daniel 
anses egocentriska, anser Birgit att konstruktiva konfliktlösningar uppstår när barn 
använder sig av ett hierarkisystem. Konflikter sker enligt informanten mellan barn i 
nivåerna under ledaren och ledaren i hierarkin blir på så vis en ledare, en förebild att 
se upp till. Hur stämmer Birgits tankar om hierarkisystemet överens med litteraturen 
i bakgrunden samt med informanternas åsikter om att inta andras perspektiv? 
 
Carlander (1990) lägger stort fokus på miljön, i syfte att skapa trygghet för barn, 
vilket i sin tur kan få barn att utveckla förmågor att på egen hand lösa konflikter. 
Barns delaktighet i konfliktlösning belyser även Lamer (1991) som betydelsefullt då 
barn får ta ansvar för sina handlingar. Vår informant Anita säger att barn är 
kompetenta och att dem kan och klarar mycket om pedagoger hjälper och ger dem 
redskap för det. Fredrik upplever att barn många gånger är smartare än vad vuxna 
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ibland tror. I likhet med Anitas tankar, upplever Daniel att pedagoger behöver finnas 
närvarande för att kunna vara behjälpliga när barn inte klarar att lösa konflikter på 
egen hand. Samtliga pedagoger är eniga om att pedagogers uppgift är att vara 
närvarande för att lyssna in barnen, ställa frågor som utmanar barnen till reflektion. 
Genom att reflektera tolkar vi det som att barn får möjlighet att fundera över en viss 
situation eller händelse och kan därmed få en större inblick i andra människors värld. 
Barns förståelse för andra barns upplevelser belyser Carlander (1990) som 
betydelsefull för processen att lösa konflikter. I observation ett, två och tre kan vi se 
att pedagogen bjuder in barn till att samtala om själva händelseföreloppet, där 
barnen bjuds in till att själva komma överens om en eventuell lösning. Vi tolkar 
situationerna som att barnen behöver vara delaktiga i konfliktlösningen. Fler av våra 
informanter framhåller att barns delaktighet i konflikter som betydelsefull för 
barnens utveckling.  
 
Informanterna ha visat på skilda åsikter om när man som pedagog bör gå in i barns 
konflikter. Skillnaden har visat sig ligga i om konflikten är av verbal eller fysisk 
karaktär. Vid fysiska konflikter har vi förstått det som att informanterna ingriper 
omedelbart till skillnad från verbala konflikter som pedagogerna i största möjliga 
mån låta barnen klara själva. Däremot gör informanterna skillnad på när de ingriper 
beroende på hur gamla och mogna barnen är. I småbarnsgrupper har vi fått 
upplevelsen av att informanterna är snabbare i sitt ingripande än vad de är i 
konflikter mellan äldre barn. En trolig orsak tror vi kan vara att små barn, som ännu 
inte har ett verbalt utvecklat språk tar därför till fysisk kontakt i syfte att 
uppmärksamma och förmedla någonting. Även Fredrik benämner fysik kontakt som 
ett sätt för små barn att ta kontakt med andra.  
 

6 Metoddiskussion 

I det här avsnittet kommer vi reflektera över vårt val av metod och hur det kan ha 
påverkat vårt resultat.  
 

6.1 Diskussion kring datainsamlingen  

Under intervjuerna utgick vi från en semistrukturerad mall där intervjufrågorna var 
förbestämda. Mallen använde vi med anledning av upplevelsen att den skulle kunna 
underlätta intervjusamtalen. Vi hade som syfte att undersöka pedagogers 
professionella förhållningssätt i barns konflikter och förbestämda frågor kunde 
därmed hjälpa oss att hålla oss innanför ämnets ramar. I samband med 
transkriberingen av intervjuerna upptäckte vi att frågan om hur vår informant Daniel 
arbetar kring förebyggandet av barns konflikter förblev obesvarad. Vi insåg att trots 
ett semistrukturerat tillvägagångssätt är det inte helt självklart att alla frågor ställs 
och därmed finns vissa risker att missa information. Under det aktuella 
intervjutillfället upplevde vi att samtliga frågor var besvarade och det kan bero på att 
svaren gick in i varandra. En annan trolig orsak till att frågan inte besvarades, kan 
vara att vi var för fokuserade på det informanten svarade att vi helt enkelt missade att 
ställa en fråga. Vi har i studien utgått från en kvalitativ analys. Fejes och Thornberg 
(2009) skriver att en kvalitativ analys utgörs av mänskliga faktorer som styrkor och 
svagheter. Svagheten i den här situationen var att vi missade att ställa en fråga till 
informanten. Vi har även reflekterat över om resultatet kan ha påverkats av att alla 
informanter inte ville ta del av frågorna i förväg. Vi upplever att vissa pedagoger gav 
mer detaljerad information än andra. Vi har funderingar om utifall svaren från de 
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pedagoger som i förväg fått intervjufrågorna kan skilja sig från de andra 
pedagogernas svar, då de haft möjlighet att bearbeta sina svar innan intervjutillfället. 
En annan tes är om pedagogerna svarar utifrån egna uppfattningar eller från 
teoretisk grund, det de tror vi vill höra. Så här i efterhand önskar vi att samtliga 
pedagoger tagit del av frågorna innan intervjutillfället i syfte att få ett mer detaljerat 
underlag för vår studie. 
 
Ingen av informanterna gav i sina svar en tydlig koppling till läroplanen. En 
anledning till att pedagogerna inte synliggjorde läroplanen i sina svar, kan bero på 
vårt sätt att utforma frågorna. Vi har reflekterat över resultatets trovärdighet av 
observationerna då de barngrupper som vi observerade var fokuserade på vår 
närvaro. Observationsschemat som vi utgick från upplevde vi var till stor hjälp då vi 
kunde fokusera på mer specifika händelser och situationer i syfte att berika vår 
studie. Ett dilemma som vi upplever med observationer är att hinna dokumentera 
hela händelseförloppet utan att värdera och förvränga situationen. Vår egen 
förförståelse för pedagogers professionella förhållningssätt i barns konflikter bör vi ta 
hänsyn till när vi analyserar observationerna. Ett annat dilemma eller styrkor under 
observationerna kan vara våra tidigare erfarenheter samt att vi var två som gjorde 
samma observationer. Dilemmat kan vara att vi tolkar händelseförloppen olika 
medan styrkan kan vara att vi kompletterar varandras upplevelser då det inte finns 
möjlighet att backa tillbaka och se den aktuella händelsen fler gånger. Gemensamt för 
båda metoderna är dilemmat att göra en rättvis tolkning av all datainsamling.  Båda 
metoderna upplevde vi som tidskrävande och som kräver en hel del planering, 
förberedelser, genomförande och bearbetning.  
 
I vår analys har vi lagt mer tyngd på den information vi fått under våra intervjuer till 
skillnad från den information vi tagit del av under observationerna. En trolig orsak 
till att intervjuerna har getts mer utrymme i resultatanalysen kan vara för vår egen 
uppfattning om svårigheter med att genomföra observationerna. Vi kände att några 
barn blev mer fokuserade på oss och på vad vi höll på med vilket skulle kunna ha 
begränsat deras naturliga beteende i vardagliga situationer. För att öka studiens 
trovärdighet har vi valt att lägga mer fokus på informationen från intervjuerna till 
skillnad från det vi sett under observationerna.  
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7 Diskussion 

Vi har i resultatanalysen belyst fyra olika aspekter som vi upplevt genomgående i 
studien. Aspekterna kommunikation, pedagogers professionella förhållningssätt, det 
kompetenta barnet samt förståelsen för andras perspektiv har vi som avsikt att 
diskutera i följande diskussionsdel då aspekterna oundvikligen flätas samman. I 
resultatsammanfattningen framgår det att informanterna upplever fysiska konflikter 
som destruktiva. Vi har reflekterat mellan informanternas definition av destruktiva 
konflikter med hur litteraturen framställer konflikterna. Om vi tolkar och 
sammanfattar det som framgått av informationen, ser vi det som att barn möter 
destruktiva konflikter dagligen. I vårt arbete som pedagoger vill vi sträva mot att barn 
kan se konflikter som ett lärandetillfälle, en möjlighet att utvecklas och där de få ta 
del av andra människors erfarenheter.   
 
Anita anser att konflikter till största del är negativa medan Hasse upplever konflikter 
som något positivt. Informanternas åsikter skiljer sig även när de anser att pedagoger 
bör kliva in i barns konflikter. Vi upplever att pedagogers grundsyn har stor betydelse 
för hur pedagogen professionellt väljer att bemöta och hanterar barns konflikter. Till 
skillnad från våra tidigare erfarenheter om att det finns pedagoger som väljer att inte 
se barns konflikter, poängterar samtliga informanter att barns konflikter bör lösas så 
snart som möjligt. Daniel säger i likhet med det Lind (1995) skriver att människor har 
olika upplevelser av vad som är en konflikt och att det grundar sig i varje människas 
tidigare erfarenheter. Våra tidigare upplevelser för vad vi ville undersöka i studien 
grundar sig i enlighet med det Lind skriver, på våra tidigare erfarenheter. Vi är 
medvetna om hur komplext det kan vara att hantera alla barns olika känslor och 
meningsskiljaktigheter, tankar och värderingar när alla människor har olika 
tolkningar av en och samma upplevelse.  
 
Samtliga pedagoger som vi intervjuat har upplevelser av att det i varje barngrupp 
finns barn som mer ofta hamnar i konflikter än vad andra barn gör. Det vi oroar oss 
för är om de barn som ofta är i konflikt med andra också är inblandade i flertalet 
destruktiva konflikter. Friberg (2011) skriver att konstruktiva konflikter är 
förknippade med barns utveckling, lärande och mognad. Vi tolkar Fribergs definition 
av konstruktiva konflikter som att destruktiva konflikter visar på motsatsen och 
därmed kan begränsa och hämma barns utveckling för lärande och mognad. Vi tror 
därför att de barn som ofta utsätts för destruktiva konflikter riskerar att gå miste om 
betydelsefulla verktyg som i framtiden kan användas för att kunna kompromissa och 
lösa konflikter. Utifrån litteraturen upplever vi ett samband mellan kommunikation, 
reflektion och självkänsla.  Samtliga informanter berör kommunikation och reflektion 
som viktiga metoder, men vi ställer oss frågan om informanterna är medvetna om 
sambandet däremellan. Birgit och Carin poängterar båda att pedagoger bör 
uppmärksamma och lyfta fram det positiva hos ett barn. Vi anser genom att lyfta det 
positiva hos ett barn, kan barnet uppleva positiv respons, känna sig kompetent och 
därmed få ökad självkänsla. Våra tankar grundar sig i likhet med vad fler av våra 
informanter har framhållit om betydelsen av pedagogers närvaro för de barn som på 
egen hand inte klara att lösa konflikter. Carlander (1990) skriver att pedagogers stöd 
och aktiva närvaro anses extra viktig för barn som ständigt hamnar i konflikter och 
därför anser vi att pedagogen har en viktig roll för barn självkänsla.  
 
Av den information som framkommit från våra informanter har det visat sig att 
pedagogers professionella agerande i barns konflikter hänger samman med hur 
konflikten yttrar sig i relation till barns ålder. De informanterna är överrens om är att 
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de intar en medlande och stödjande roll i hanteringen av konflikter mellan barn och 
att lösningen ligger i att barn själva är delaktiga i konflikthanteringen. Enligt samtliga 
informanter har det framkommit att barn som mer ofta är i konflikt med andra har 
språkliga svårigheter. Vi tyder Guns upplevelser som att det uppstår ett dilemma när 
barn har svårigheter att göra sig förstådda och att uttrycka sig via ett verbalt språk. 
Anita säger att användning av stödtecken kan hjälpa de barnen att lättare förstå vad 
de andra barnen vill förmedla. Det skulle kunna vara så att de pedagoger vi intervjuat 
inte använder sig av stödtecken i den pedagogiska verksamheten. Eftersom fler 
informanter har lyft fram bristfälligt språk hos barn som en orsak till uppkomsten av 
konflikter, förvånar det oss en aning att inte fler belyst metoden. Vår upplevelse är att 
stödtecken, oavsett barns ålder kan hjälpa barn att sätta ord på sina tankar, känslor 
och upplevelser. I intervjuerna med Birgit och Erika framkom det att pedagogerna 
har olika upplevelser om att samtala med barn. Deras olika upplevelser skulle kunna 
bero på att de arbetar med barn i olika åldrar. En hypotes vi har är att barns ålder 
skulle kunna vara en trolig orsak till informanternas skilda upplevelser om 
användandet av stödtecken. Vi anser i enlighet med Smith (2001) att barn ska kunna 
vara delaktiga i sina konfliktlösningar. En förutsättning för att ta andra människors 
perspektiv krävs det en förståelse för vad andra vill förmedla samt att barnet själv kan 
göra sig förstådd. Vi upplever språket som betydelsefullt och en tanke vi har är att 
tidigt stimulerande av barns språkutveckling kan hjälpa barn att utrycka sig.  
 
Kommunikation har visat sig vara en väsentlig del i hanteringen av barns konflikter 
för att förmedla känslor och upplevelser. Måhlberg och Sjöblom (2012) skriver att det 
startar en process hos människan när människor kommunicerar med varandra. 
Pedagoger har enligt författarna stora möjligheter och förutsättningar att påverka 
barn till att kunna uttrycka sig och komma fram till gemensamma lösningar på ett 
problem. Med hjälp av att pedagoger ställer frågor till barn ökar det möjligheten till 
förståelse. Författarna skriver att frågor som innehåller ordet varför kan upplevas 
anklagande. Vår informant Daniel ger uttryck att han använder sig av frågor som 
utgår från ordet varför i avsikt att få en förståelse för någon annans upplevelse. Vi 
upplever att litteraturen och Daniels uppfattningar går emot varandra, vilket får oss 
att reflektera kring om det finns skillnader i hur pedagoger använder sig av just 
varför-frågor. En reflektion vi har gjort är att det handlar om hur frågorna används 
och ställs till barn. Vi tror även att pedagogens tonfall och kroppsspråk har betydelse 
för om barn upplever frågorna som anklagande eller inte.  
 
Den dubbla dolda läroplanen belyser hur pedagoger omedvetet behandlar och 
bemöter pojkar och flickor olika utifrån kön. Den dubbla dolda läroplanen tror vi 
skulle kunna vara en trolig orsak till att pojknamn har nämnts mer än flicknamn i 
konfliktrelaterade situationer. Våra informanter Anita, Carin och Gun, arbetar på 
olika förskolor och på avdelningar, där barnens åldrar skiljer sig från varandra med 
allt från ettåringar till femåringar. Alla tre informanter har tidigare nämnt pojknamn 
i konfliktrelaterade exempel och därför börjar vi fundera på om barns ålder inte har 
lika stor betydelse för hur pedagogerna bemöter barn i barns konflikter, utan att det 
skulle kunna vara barnets kön som är avgörande för pedagogens professionella 
förhållningssätt och agerande. Vår generella upplevelse är att pedagoger väntar länge 
med att ingripa i flickors konflikter än vad de gör i pojkars konflikter. Det grundar vi 
på informanternas exempel där pojkar många gånger förknippas med fysiska 
konflikter till skillnad från flickor. Vår informant Erika säger att verbala konflikter 
kan sätta spår och bli långvariga och vi tror att verbala konflikter inte alltid 
uppmärksammas och synliggörs. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att 
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pedagoger bör tillämpa ett professionellt förhållningssätt till barns konflikter där de 
medvetet behandlar pojkar och flickors konflikter lika.  
 
Birgit beskrev i intervjun hur hon upplever att konstruktiva konflikter kan skapas 
genom att barn utövar ett hierarkiskt förhållningssätt i leken. Spontant upplever vi 
begreppet hierarki som något negativt då vi anser att det står för auktoritet, eget 
bestämmande och ensammakt. Samtliga informanter, har uttryckt att barn ska 
utveckla förmågan att inta andra barns perspektiv. Vi ställer oss därför frågan om hur 
Birgits tankar om hierarkisystemet är positivt utvecklande för barn och hur det 
stämmer överens med litteraturen och de övriga informanternas åsikter? Arnér och 
Tellgren (2006) skriver att barn lär sig bli ansvarstagande och självständiga i samspel 
med andra. Vi tolkar att Birgit upplever barn som kompetenta när barn själva kan 
styra upp en situation och ansvara för den. Barn som vi upplever kan sätta gränser 
och stå för det dem själva tycker, upplever vi som självsäkra, trygga och kompetenta. 
På så vis tror vi att Birgit upplever hierarkisystemet som något positivt till skillnad 
från hur vi tolkar begreppet hierarki. Eftersom vi tolkar begreppet som att det finns 
någon form av makt där ledaren bestämmer över de andra anser vi att det medför 
svårigheter för ledaren att ta andra människors perspektiv, vilket gör att den övriga 
gruppen inte blir fullt delaktiga i frågor och beslut.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att det är människors likheter som 
skapar upplevelsen av samhörighet och gemenskap till skillnad från olikheterna som 
utmärker oss som enskilda individer. Människors olikheter ser författarna som 
berikande då det ger en utökad förståelse för andra människor och deras perspektiv. 
Flera informanter upplever att konflikter uppstår när det förekommer olika 
personligheter och olika åsikter mellan människor. I likhet med det Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) skriver, upplever Daniel att pedagogerna på hans 
förskola hanterar barns konflikter väldigt olika. Till skillnad från Daniels upplevelse, 
anser Erika att pedagoger bör inta ett likvärdigt, professionellt förhållningssätt i 
barns konflikter. Vi tänker att om människor nu är olika, varför ska pedagoger då 
hantera barns konflikter lika? Vi tolkar det Erika anser om pedagogers likvärdiga 
förhållningssätt i barns konflikter som att pedagogerna medvetet eller omedvetet 
formar barn utifrån pedagogens professionella ramar. Vill vi att alla barn ska stöpas i 
samma form, eller ska barn få möjlighet att stöpa sin egen? En tanke som dyker upp 
är att om konflikter uppstår på grund av barns olikheter, borde pedagoger arbeta mer 
medvetet och aktivt med att synliggöra både likheter och olikheter. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att människors olikheter är 
identitetsskapande och det anser vi stärker barns självkänsla. Vi är medvetna om att 
pedagoger bör ha tydliga, gemensamma ramar för vad som är tillåtet respektive 
oacceptabelt beteende. Pedagogers individuella förhållningssätt ska däremot spegla 
de normer och värderingar som arbetslaget gemensamt strävar mot. Daniel säger att 
det för vissa barn räcker med att pedagogen ändar mimik och kroppsspråk för att visa 
vart gränsen för det oacceptabla går. Vi har även erfarenheter av att pedagoger ibland 
behöver inta en mer tydlig och bestämmande roll i gränsdragningen. Det tolkar vi 
som att både barn och vuxna behöver få upp ögonen och respektera andras likheter 
och olikheter och därmed anpassa sitt förhållningssätt utifrån det.  
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8 Slutsats 

Det som framkommit i vår studie är att konflikter dagligen uppstår i den pedagogiska 
verksamheten. Det har visat sig att det finns olika tolkningar på vad en konflikt 
egentligen är, men att orsaker till att konflikter uppstår grundar sig på oenigheter i 
olika former mellan människor.  
 
Vi har tolkat informanternas upplevelser av deras professionella förhållningssätt i 
hanteringen av barns konflikter som att det skiljer sig åt beroende på barns ålder, hur 
konflikten gestaltas och utvecklas samt om det är en verbal eller fysisk konflikt. 
Samtliga informanter är eniga om att pedagogens roll i barns konflikter är att vara 
närvarande, att vara öppna för barns likheter och olikheter samt att stötta och 
vägleda barn i sin konflikthantering. Pedagogers professionella förhållningssätt ska 
genomsyras av lyhördhet och är därmed ett begrepp som sammanfattar pedagogens 
roll i barns konflikter. 
 
Pedagogers professionalitet är väsentlig för utgången i hur barn kan uppleva 
konflikter då konstruktiva konflikter anses utvecklande, medan destruktiva konflikter 
har en hämmande effekt på barns utveckling. Hur vi än vrider och vänder på 
pedagogens roll, så flätas den oundvikligen samman med flera olika komponenter 
som det kompetenta och delaktiga barnet, med kommunikation och samspel, med 
förmågan att kunna inta andras perspektiv, styrdokument samt med pedagogers 
närvaro och medvetenhet kring att förbygga och lösa konflikter. Pedagogers 
professionalism handlar om att öka förståelsen för andra människor och att förmedla 
att den egna sanningen inte är den enda sanningen.   
 

9 För vidare forskning 

Under studiens gång har vi blivit medvetna om att ju mer vi undersöker området 
kring pedagogers professionella förhållningssätt i barns konflikter, har vi insett hur 
stor del av området som inte berörts under vår utbildnings gång. Likaväl som 
pedagoger vidareutbildas i olika ämnen, så ser vi betydelsen i att de även får 
utbildning i barns konflikthantering.  
 
I vår studie har vi fått upplevelsen av att den pedagogiska miljön skulle kunna ha 
inverkan på och ha viss betydelse för barn konflikter. Intresset för pedagogiska 
miljöer har vuxit under bearbetning av den här studien. Utifrån vårt intresse skulle vi 
i framtiden vilja undersöka vilken betydelse pedagogiska miljöer har för barns 
konflikter.  
 
Ett annat intresseområde som väckts är att undersöka om det finns eventuella 
samband mellan de barn som mer ofta är i konflikter med andra och de barn som inte 
har några syskon. 
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Bilaga 1 
 
 

 
 
 

Till vårdnadshavare med barn på xx förskola. 
 
Vi är två studenter från Mälardalens högskola som studerar sista terminen på 
lärarutbildningen. Vi ska skriva vårt examensarbete i ämnet konflikter och 
konflikthantering och vill därför studera barns och pedagogers syn kring ämnet. Vi 
har som avsikt att observera barn och pedagoger i barngrupp samt komplettera det vi 
ser med intervjuer.  
 
De som deltar kommer vara helt anonyma, vara frivilligt och kan när som helst, utan 
anledning avbryta sitt deltagande. Materialet vi får tillgång till kommer behandlas 
under tystnadsplikt vilket innebär att deltagarnas namn eller förskola inte kommer 
nämnas. Det kommer heller inte användas till något annat än till vår studie. 
Resultatet av vår undersökning kommer att redovisas både muntligt och skriftligt för 
såväl lärare som för studenter.  
 
 
Vid frågor, hör gärna av er. 
 
Annie Johansson  Ella Lindgren 
070-xxx xx xx  073-xxx xx xx 
ajn09011@student.mdh.se ean09011@student.mdh.se 
 
Handledare: Jonas Nordmark Jonas.Nordmark@mdh.se 
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Bilaga 2 
 

 
Intervjufrågor till pedagoger 
 

1. Vad innebär konflikter för dig som pedagog?  
 

2. Hur ser du på konflikter? Finns det positiva/negativa konflikter? 
 

3. Hur anser du att ni löser konflikter här på förskolan? 
 

4. När upplever du att du som pedagog kliver in i barns konflikter? 
 

5. Vad tar du för roll när du kliver in i konflikten? 
 

6. Hur ser du på barns delaktighet i att lösa konflikter? 
 

7. Arbetar ni medvetet kring att förebygga konflikter? I så fall hur? 
 

8. Upplever du att det ofta är samma barn som hamnar i konflikter? 
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Bilaga 3 
 

Observationsschema kring barns synliga konflikter. 
 
Datum:___________ Observatör:______________________ 
 

Barnen… Konflikt/ 
Vad 
händer? 

Pedagog 
observerar 

Pedagog 
agerar/ 
ingriper 

Pedagog 
ignorerar 

Övrig 
kommentar 

Puttas      

Retas      

Slåss/rivs      

Spottas      

Gråter      

Tar 
varandras 
saker  

     

Löser 
konflikten 
själva 

     
 

Ber 
pedagog 
om stöd 

     
 

Övrigt      
 

  
Kommentarer: 
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Bilaga 4 

 
Observationer av barns konflikter 
 

Observation 1:  
Fem barn i åldrarna fyra till fem år leker med lego på golvet i lekrummet. 
Två pojkar börjar munhuggas om en bil. 
En pedagog ser men ingriper inte. 
Den ena pojken börjar knuffa den andra pojken som sitter på golvet och brottar ner honom. 
Pedagogen går emellan omedelbart och frågar båda pojkarna; - Vad är det som händer? 
Den första pojken säger; - Han tog min bil!  
Den andra pojken säger; - Jag vill ha den bilen. 
Pedagogen frågar; - Hur gör vi då? 
Pojkarna pratar i mun på varandra och har varsin tolkning på situationen om vem som hade legobilen 
först. 
Pedagogen frågar; - Finns det fler bilar? 
Barnen hittar fler bilar och bygger nya bilar tillsammans. 
 

Observation 2: 
En femårig flicka lipar till några andra jämngamla barn. 
Några flickor lipar tillbaka. 
Den första flickan lipar igen och säger; - Du är dum. 
En av de andra flickorna säger till fröken. 
Pedagogen säger till den andra flickan: - Prata med flickan och hjälper inte det så får du komma 
tillbaka.   
 

Observation 3: 
Nio barn i åldrarna fyra till fem år leker ”Under hökens alla vingar kom” ute på gården. 
Tre pedagoger finns ute på gården men inte närvarande i barnens lek.  
En pojke står i mitten och ropar; - Under hökens vingar kom! 
De andra barnen ropar i kör; - Vilken färg!? 
Pojken; - Grå! 
Barnen letar efter gråa färger på kläderna och springer sedan över mot andar sidan.  
En pojke ramlar, reser sig och anklagar flickan som sprang bredvid att ha puttat honom.  
En pedagog hör och reagerar på pojkens anklagelser och går dit.  
Pojken puttar flickan och flickan puttar tillbaka på pojken som börjar dra i flickans kläder.  
Pedagogen ropar pojkens namn och närmar sig gruppen.  
Flickan börjar gråta. 
Pedagogen frågar; - Varför slåss ni? 
Pojken svarar; - Hon puttade mig så jag ramlade.  
Flickan svarar; - Det gjorde jag inte alls! 
Pedagogen; - Men tror du att det var meningen? 
 
 
Observation 4: 
Barngruppen på elva barn i åldrarna ett till tre år kommer in efter att ha varit ute.  
En pedagog hjälper barnen en åt gången av med ytterkläderna medans den andre börjar byta blöjor.  
De barn som är klara börjar leka med leksakerna som finns i rummet.  
Det är många barn som leker bredvid varandra på liten yta. 
Pedagogen som byter blöjor sticker ut huvudet och observerar barngruppen med jämna mellanrum. 
En pojke leker med duplo. 
En annan pojke tar duploklossar ur den första pojkens hand. 
Detta upprepas flera gånger. 
En flicka ramlar över pojkarna. 
Den första pojken protesterar genom att gnälla. 
Pedagogen som kommer utifrån kommer in i rummet, säger till pojkarna att sluta och flyttar bort den 
ena pojken. 

 


