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Konflikter är en del av vardagen och en naturlig del i människans utveckling. Trots detta kan 

det vara svårt hur man som pedagog ska förhålla sig till samt hur konflikter bör hanteras utan 
att det förtar glädjen med arbetet. Syftet med vårt examensarbete är att bredda vår kunskap 

om hur pedagoger bemöter barn som ofta hamnar i konflikter. Vi har valt att göra kvalitativ 
forskningsmetod, där några pedagoger har besvarat hur deras arbetssätt och förhållningssätt 
yttrar sig i verksamhetens konfliktsituationer. Resultatet har visat att pedagogers bemötande 

och närvaro är av största betydelse i arbetet med alla barn i alla situationer.  
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1 Bakgrund 

1.1 Konflikter – en del av vardagen 
 Konflikter är en naturlig del av vardagslivet på förskolan där många barn möts och ska 

samsas i olika situationer. Det kan upplevas som mycket påfrestande att allt som oftast ta itu 

med ”onödiga” (enligt vårt vuxenperspektiv) ”småkonflikter” alternativt rättvisefrågor. Det är 

naturligt med konflikter i allmänhet, men vissa barn hamnar i konflikter med både barn och 

vuxna så gott som dagligen utav olika orsaker. Vi upplever att det är tabubelagt att föra 

diskussioner om att vissa barn är svårare att handskas med än andra barn. Vi har därför valt att 

inte enbart undersöka ämnet i litteraturen, utan även få en bild av hur, och om, pedagoger 

arbetar med det här på något särskilt sätt ute i verksamheten. Det finns en rädsla hos oss att 

frustrationen över att konflikter och brist på kunskap av konflikthantering av den utmärkande 

grupp av ”konfliktomsusade” barn ska bidra till att orken inte ska räcka till och att detta då 

kan utvecklas till att man får svårare att se de positiva delarna i arbetet. Ämnet intresserar oss 

för att det är så vanligt med konfliktsituationer i förskoleverksamheten och vi vill undersöka 

hur pedagoger hanterar konflikter som ofta är återkommande hos vissa barn. Från 

lärarutbildningen har vi fått reflektera över olika etiska dilemman och ställningstaganden i 

vissa kurser, och därigenom fick vi ökat intresse för ämnet då vi upplever att den dagliga 

verksamheten på förskolan kräver bredare kunskap inom problematiken konflikter och 

konflikthantering.  

1.2 Vad säger läroplanen? 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) kan utläsas följande angående ämnet konflikter och 

konflikthantering: 

 ”Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och 

hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra” (Lpfö 98: 8) samt ”Förskolan 
skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera 

enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och 
skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (Lpfö 98:9). 

 
 Det är alltså pedagogers uppdrag att förse barnen i förskolan med språkliga verktyg för att 
själva kunna lösa konflikter. 

 
 

 
 
 

 



 
5 

 

 

1. 3 Definition av begrepp 

Följande begrepp används i examensarbetet och nedan kommer en närmare förklaring på 

dessa för att undvika eventuella missförstånd hos läsaren. 

Konflikt (latin confli´ctus 'sammanstötning', av confli´go 
'sammanstöta', 'kollidera', 'råka i strid', 'kämpa'), motsättning som 

kräver lösning. […] En konflikt upplevs ofta som ansträngande för de 
inblandade och för omgivningen. Den kan dock ibland ses som 
konstruktiv och skapande, t.ex. i form av konkurrens, tävlan och spel. 

Generellt föreligger en konflikt när två eller flera parter vid samma 
tidpunkt eftersträvar värden eller resurser som inte enkelt kan fördelas 

dem emellan. Det innebär att konflikt uppstår när resurserna är 
otillräckliga i förhållande till parternas mål […] Den kan också bottna 
i att ett omstritt värde är mycket svårt att fördela 
(Nationalencyklopedin, 2010-11-23).  

Barn och vuxna hamnar i konflikter, det tillhör livets utveckling. En del hamnar i konflikter 

mer ofta än andra. Med betoning på ofta menar vi de barn som nästintill dagligen, i olika 

situationer, hamnar i konflikt med andra barn eller pedagoger.  

Inom förskolan arbetar barnskötare och förskollärare. Skillnaden på dessa befattningar är som 

framgår av Nationalencyklopedins (2010-11-25) definitioner:  

Barnskötare; benämning på yrkeskategori som arbetar med barn i 
olika åldrar på sjukhus, inom barnomsorg, på hem för vård och 

boende eller inom andra delar av omsorgen. Utbildningen ges inom 
gymnasieprogrammet Barn- och fritid. En barnskötare arbetar nära 
barnet och dess familj med omvårdande och pedagogiska uppgifter, 

oftast i team med andra yrkesgrupper, som sjuksköterskor och 
förskollärare. 

Förskollärare; person med förskollärarutbildning. […] Kåren består 

till 95  % av kvinnor (2005) […]. En särskild högskoleutbildning för 
förskollärare fanns 1977–2001. Sedan 2001 ges utbildningen inom 
lärarprogrammet med en särskild inriktning.  

I examensarbetet kommer vi att använda begreppet pedagog istället för barnskötare och 

förskollärare, då det för oss omfattar de vuxna som arbetar med barnen på förskolan. 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet följande; 

Pedagog [-go:́ g] (latin paedago´gus, av likabetydande grekiska 
paidagōgo´s, av pai´s, genitiv paido´s, 'barn' och agōgo´s 'ledare'), i 
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antikens Grekland en slav som ledsagade barn till och från skolan och 
ibland även undervisade dem i hemmet; senare lärare, undervisare.  

 

1.4  Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur konflikter hanteras i det dagliga arbetet i förskolan och hur 

inställningen till konflikter ser ut bland ett fåtal pedagoger som deltar i undersökningen.  

Fördjupningen inom detta ämne är en förberedelse inför den kommande yrkesrollen som 

förskolepedagoger. Undersökningen kan även vara till fördel för de ”konfliktomsusade” barn 

som kan komma att finnas i framtida förskoleverksamheter. Vi vill därför söka mer kunskap 

om hur bemötande kan ske på ett pedagogiskt och professionellt sätt med de barn som så gott 

som dagligen hamnar i konflikter. 

1.5  Frågeställning 

 Hur bemöter pedagoger barn som ofta hamnar i konflikter? 
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2 Teoribakgrund och tidigare forskning 
Vi kommer i detta avsnitt skriva om olika aspekter som rör ämnet konflikter och 

konflikthantering. Inledningsvis skriver vi om barnsyn och därefter om det sociala samspelets 

betydelse, empati och relationer, orsaker till konflikter, sambandet mellan konflikter och 

kommunikationssvårigheter, gruppstorlekens betydelse och sedan avslutar vi teoridelen med 

att skriva om den närvarande pedagogen och det viktiga förhållningssättet som även 

innehåller fakta om hur pedagogen kan hjälpa barn att hantera konfliktsituationer. Vi har 

utgått ifrån den betydelsefulla grunden som handlar om barnsyn och därefter stegvis närmat 

oss kärnan i det valda ämnet.  

2.1 Barnsyn  
Från att ha satt ”olydiga barn” i skamvrån arbetar man nu för att försöka förstå anledningen 

till barnets ”olydnad”. Synen på barn och uppfostran har genom tiderna förändrats genom ett 

paradigmskifte (Sommer, 2005). Från att ha sett barnet som skört och bräckligt till att se 

barnet som kompetent; ”det kompetenta barnet”. Uttrycket ”det kompetenta barnet” innebär 

att barn föds rika på möjligheter och med inneboende kompetenser som det är upp till 

pedagogerna att hjälpa till att utveckla (Sommer 2005, Bjervås 2003). Före andra världskriget 

pekade pendeln åt en uppfostran som präglades av sträng lydnad och att barn skulle visa 

respekt mot vuxna. Efter kriget tog detta synsätt en kraftig vändning efter att experter 

rekommenderade ett förhållningssätt som innebar mer förståelse och mjukare attityd till barn 

där man tog hänsyn till deras individuella behov och förutsättningar (Eresund & Wrangsjö, 

2008). Författarna samt Sommer (2005) skriver att man hade svårt att finna en balans mellan 

de olika synsätten och att pendeln mer och mer har slagit över mot att barnens inflytande och 

vilja har fått så stor plats att vuxna har svårt att tillmötesgå alla individuella behov. Sommer 

(2005) skriver att barnsynen har förändrats med överdrift och har därför fört de vuxna till ett 

sidospår där risken finns att de ses som barnets kamrat eller jämlike. Med Lpfö 98 som 

verktyg strävar pedagoger emot att finna balansen för att barn ska utvecklas individuellt men 

också kunna visa hänsyn och förståelse för andras behov i grupp. Pedagoger får därför inte 

helt och hållet lämna över fostransansvar på barnen så att de fostrar sig själva och varandra.   

 Hur vi vuxna agerar i konflikter och hur vi förmedlar hur vi istället kan göra leder till att 

det är viktigt att vi låter barnen vara delaktiga på ett demokratiskt sätt. För att barnen ska 

kunna utvecklas på ett önskvärt levnadssätt är det av yttersta vikt att atmosfären präglas av ett 

demokratiskt förhållningssätt där barn och vuxna lyssnar och samspelar med varandra (Åberg 
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& Lenz Taguchi, 2005). Sommer (2005) betonar att det är den vuxna som har det yttersta 

ansvaret för att relationerna ska utvecklas och stärkas.  

2.2 Det sociala samspelets betydelse 
Den ryske utvecklingspsykologen Lev S Vygotskij´s, (1896-1934) synsätt på kunskap och 

lärande grundar sig i ett så kallat konstruktionistiskt perspektiv med tyngdpunkt på social 

konstruktionism. Innebörden av det är att fokus riktas mot det sociala samspelet mellan 

människor. Evenshaug & Hallen (2001) betonar att det sociokulturella sammanhanget är av 

stor betydelse när barn utvecklar sina sociala färdigheter, enligt Vygotskij´s sociokulturella 

perspektiv. Det innebär i sin tur att det är av stor vikt att barn får möjlighet att socialisera sig 

från unga år. Vi har valt att lyfta in Vygotskij i detta arbete, då hans teorier och forskning låg 

före sin tid och är hållbara än idag då hans tankar ligger till grund för de svenska läroplanerna 

i förskola och skola (Smidt, 2010). Vygotskij´s teori om att barn måste få ingå i sociala 

sammanhang för att lära tyder även på att förmågan att hantera konflikter utvecklas i samspel 

med andra. Enligt honom så måste alla barn få ingå i en social kontext för att lära och växa.  

 Öhman (2003) skriver att pedagogers krav och förväntningar på barnen angående regler 

i verksamheten har betydelse för att barn ska kunna utvecklas i samspelet med andra barn. Det 

är pedagogernas uppgift att tydliggöra vilka regler det är som råder på förskolan. Öhman 

(2003) skriver även att reglerna inte får vara för många och komplicerade. Författaren 

poängterar att pedagogen alltid ska kunna motivera för vem och till vilket syfte reglerna finns.  

2.3 Empati och relationer 
”Ordet empati kan härledas från grekiskans em som betyder in och pathos med betydelsen 

känsla. Grekiskans empatheia har blivit vårt empati, som då kan översättas med inkännande” 

(Holm I:Green 2007:178). Green (2007) framhåller att detta inkännande är väldigt 

betydelsefullt för barn. Hon menar att man som pedagog måste bemöta barnen med förståelse 

och bekräftelse inför deras känslor. Att bemöta någon med empati innebär att kunna gå 

utanför sina egna värderingar och föreställningar samt att kunna se barnets verklighet och 

försöka förstå vad det är barnet ser och känner. Green (2007) skriver även att man måste vara 

medveten om sina egna värderingar för att de inte ska förhindra inkännandet.  

        Empati är en av de viktigaste grundstenarna i sitt möte med andra människor och även 

när det gäller konflikter och hanteringen kring dessa. ”Empatisk förmåga är en 

grundförutsättning för att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt” (Öhman 

2003:218). Att kunna ta andra människors perspektiv och förstå hur de känner är en 

förutsättning för att kunna bli en demokratisk medborgare, som ju är ett av förskolans och 
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skolans viktigaste uppdrag. Därför är vi som pedagoger viktiga förebilder för barnen i deras 

empatiska utveckling. Barn gör ju som bekant inte som vi säger, utan som vi gör, därför är det 

viktigt att tänka på hur vi som pedagoger förhåller oss och är emot varandra men också hur vi 

agerar när vi vägleder barnen i konfliktsituationer som de har svårt att reda ut själva (Öhman 

2003).  

 Trots att vissa barn har kunskap om hur en kamratrelation bör fungera har de en 

bristande förmåga att förstå hur egna handlingar påverkar andra. Pape (2001) skriver att social 

kompetens är en balansgång mellan att hävda sig och att hålla sig själv tillbaka i samspel med 

andra. Med andra ord; ett kamratskap byggs upp genom att ge och ta. Öhman (2003) skriver 

att empati inte bara handlar om att kunna leva sig in i hur en annan människa känner, utan det 

handlar också om att ha ett prosocialt beteende. Detta betyder att man kan handla utefter sin 

inlevelseförmåga och göra något åt problemet i en situation för att hjälpa en annan människa. 

Öhman (2003) beskriver att empatiskt agerande innebär att förstå varför en individ gör som 

hon eller han gör men ändå få personen i fråga att förstå hur detta påverkar omgivningen. I 

situationer där barnet visar empati till ett annat barn, vuxen eller djur är det av stor vikt att 

bekräfta barnets upplevelser och känslor. Positiv respons ger lust att få det igen, vilket kan 

påverka barnets sätt att agera i positiv bemärkelse. 

 ”I förskolan pågår ett ständigt arbete med relationer. Barn ägnar mycket tid, 

engagemang och uppfinningsrikedom för att få vara i kamraters sällskap och där skapa 

gemenskap” (Ivarsson 2003 i Öhman 2009:165). I Öhman (2009) visas en bild hur barn är 

omgivna av ett relationellt nätverk som är viktigt för deras välmående och utveckling. 

Förutom barnens föräldrar och pedagoger är barnens relationer med varandra minst lika 

viktiga eftersom det är tillsammans med andra barn lär sig det sociala samspelet och lär sig 

om sig själva. Öhman (2009) klargör att det är otroligt viktigt för barnet att få känna sig 

accepterad i gruppen och att ha någon att leka med är viktigt för både självkänsla, lärandet i 

samvarokompetens och den sociala och kognitiva utvecklingen. Att inte få vara med kan såra 

barnet och kan försämra dess utvecklingsmöjligheter och detta ju i sin tur leda till större 

konflikter i barngruppen.  

 Öhman (2009) beskriver förskolan som en social arena där man kan tala om formella 

och informella strukturer. De formella strukturerna är sådant som är bestäms av pedagogerna 

såsom olika gruppindelningar, rutiner och vuxenstyrda aktiviteter.  De informella strukturerna 

är de mer oplanerade händelserna i lek och samspel där barnen bestämmer själva vem de ska 

leka med och med vad, detta sker vanligtvis under den fria leken. 
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2.4 Orsaker till konflikter 

Det finns oändligt många orsaker till varför konflikter kan uppstå. Nedan kommer några 

exempel på vad som kan ligga till grund för konfliktsituationer bland barn.  

 Evenshaug & Hallen (2001) skriver att emotionell mognad kan jämföras med ett mått på 

emotionell intelligens. Att få kontroll över sina känslor och kunna styra dem handlar om att 

man måste ha insikt i hur sina egna känslor påverkar en. För stor kontroll kan blockera den 

naturliga reaktionen inför olika situationer. Emotionell mognad innebär också att man 

accepterar sinnesupplevelser och kan ge ett acceptabelt uttryck för dessa. Balans mellan 

självkontroll och acceptans från sig själv att kunna sätta sig in i andras känslor hör också till 

emotionell mognad. 

 Uppväxtvillkor har en stor betydelse för hur barn reagerar på konflikter och stress, 

skriver Sommer (2005). Författaren förklarar att barn mycket tidigt reagerar individuellt på 

detta med anledning av ett komplicerat samspel mellan medfödda möjligheter och 

erfarenheter av andra människor i uppväxtmiljön. Vad gäller uppväxtvillkor beskriver 

forskaren Thornberg (2010) i en vetenskaplig artikel hur föräldrars olika fostransstilar 

påverkar barns beteende i förskola och skola. Bland annat nämner han att barn till auktoritära 

föräldrar har ofta låg självkänsla, är aggressiva och driver påstridiga och ovänliga metoder i 

konflikter med andra barn jämfört med barn till auktoritativa föräldrar som i hög grad 

uppvisar motsatser till nämnda egenskaper. Barn som hamnar i konflikter är inte heller 

nödvändigtvis barn som har dålig uppväxtmiljö eller är omogna för sin ålder, det kan även 

handla om barn som är starkt självhävdande (Pape, 2001). Detta beskrivs ytterligare under 

rubriken Hjälpa barn att lösa konflikter.  

2.4.1 Sambandet mellan konflikter och kommunikationssvårigheter 

Brister i det verbala språket kan leda till sammandrabbningar mellan barn. Barn som inte kan 

tolka varandra yttrar sin frustration genom exempelvis att bitas, puttas, börja gråta eller dra 

sig undan. När frustrationen går överstyr tar vissa barn till metoder som inte alltid är 

uppskattade bland kamrater och pedagoger. Ellneby (2008:73) kallar detta för ”Små barns 

kampbeteende”. Detta kan ses i uttryck som fysiskt våld, verbalt våld, trots och destruktivitet. 

Eresund & Wrangsjö (2008) beskriver att det kan handla om mognadsfråga och Ellneby 

(2008) beskriver dessa beteenden som stressrelaterade. Andra barn mognar senare på det 

området och blir därför ett hot mot kamrater och konflikter kan bli obehagliga för de barn som 

hamnar i vägen.  



 
11 

 

 

Barnets brist på att finna ord för tankar, känslor och sina bekymmer pressar dem till dessa 

alternativa uttryck. Problemen kan även yttra sig på grund av att barnet har svårt att förstå vad 

andra människor säger och menar. Det är därför enligt Eresund & Wrangsjö (2008) 

pedagogens uppgift att vara beredd, ur mental synpunkt, att förstå barnet.  

2.4.2 Gruppstorlekens betydelse 

Pedagogen har ett komplicerat uppdrag, då uppdraget riktar sig mot både individ – och 

kollektivnivå. Johansson (2003) skriver att det ligger en inneboende konflikt hos pedagogen 

hur uppmärksamheten ska fördelas. Det faktum att ett barn kräver mycket stöd av en pedagog, 

resulterar i att kollektivet får ”klara sig själva” eller i alla fall nöja sig med att det är färre 

pedagoger tillgängliga. Det ökar underförstått kravet på både gruppen och de pedagoger som 

behöver ha ansvar över fler barn än vad som är meningen. Dagens stora barngrupper leder till 

mindre vuxenkontakt per barn och ytan blir för liten för alla barn att vistas på. Ellneby (2008) 

framhåller att barn upplever stress i samband med att vistas i trånga utrymmen. Hon förklarar 

även att brist på uppmärksamhet kan leda till destruktiva beteenden såsom trots och verbalt 

våld.  

Bestämmelserna för hur stora barngrupperna får vara eller hur många barn per pedagog 

som är rimligt presenterar utvecklingssekreteraren vid Skol- och barnomsorgsnämnden i 

kommun 2 följande fakta:  

”Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 
erbjuda barn fostran och omvårdnad […]. 
För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det 

finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. 
Lokalerna skall vara ändamålsenliga […].” 
                               Skollagen 1985:1 100,2  

 

Det vill säga, det finns inga exakta angivna mått eller antal som anger 
antalet barn i en förskolegrupp eller antal barn per pedagog. I 
förskoleverksamheten i kommunala eller enskilda verksamheter 

varierar antalet barn i barngrupper och per pedagog. Det är 
rektor/förskolechef som leder och fördelar arbetet och det blir hos 

denne som beslutet om gruppstorlek och antal barn per vuxen i 
slutänden kommer att ligga. Det som kan styra antalet barn i en 
förskolegrupp är exempelvis lokalernas beskaffenhet, vilket både 

räddningstjänst och miljö- och hälsomyndigheten eller 
arbetsmiljöverket kan ha synpunkter på. Det kan också vara 

barngruppens status (exempelvis barn med behov av särskilt stöd i 
gruppen) som kan styra antalet barn. 
  

   Utvecklingssekreterare, Skol- och barnomsorgen. 
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2.5 Det viktiga förhållningssättet och den närvarande pedagogen  

För att pedagogen ska kunna förmedla hur socialt sampel fungerar måste denne ha rannsakat 

sig själv och sitt eget förhållningssätt, förklarar Fagerli m. fl. (2001). Vidare belyser Hakvoort 

(2010) Morton Deutschs förklaring på konflikt. Konflikter kan ur hans perspektiv ses som 

neutrala men blir konstruktiva eller destruktiva, beroende på hur pedagogen hanterar dem. Det 

pedagogiska arbetet är här en förutsättning för att klargöra vad som har orsakat konflikten och 

hur den kan lösas genom att ta in barnen i sammanhanget. Öhman (2003) är överens då hon 

skriver att empatisk förmåga är en förutsättning att ha för att kunna lösa konflikter på ett 

konstruktivt sätt. 

 Återkommande konfliktladdade situationer kan vara svåra att vända. För att barn ska bli 

medvetna om var problemet ligger skriver Pape (2001) om rollspel som en tankeväckare där 

barnen själva blir problemlösare. Genom att vända scenariot och låta barnen själva bli 

”vuxna” och de vuxna gestaltar ”barn” kan barnen tipsa ”barnen” hur de kan göra istället. Den 

här omvända pedagogiken i rollspelet ger pedagogen ett underlag för hur de kan lösa 

problemet nästa gång det uppstår, nämligen att återkoppla barnens egna instruktioner för hur 

de vill att situationen ska förändras för att bli mer positiv. Att vara en närvarande pedagog, 

vare sig det är i fysisk eller mental form ger barnen trygghet att veta att ”Jag kan alltid fråga 

eller få hjälp av en vuxen, för de lyssnar på mig och bryr sig om mig” (Bjervås i Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003). 

 För att belysa vikten av pedagogens närvaro och ingivelse av trygghet sammanfattar vi 

denna text med ett citat ifrån barnpsykologen och familjeterapeuten Margareta Öhman.  

 
”Den första uppgiften pedagogen står inför när hon möter ett nytt barn 

i förskolan är att etablera en tillitsfull kontakt där det känns möjligt för 
barnet att samspela. En trygg och positiv atmosfär uppmuntrar barnet 
att uttrycka sig”.                
              Öhman (2003:177-178) 

 

2.5.1 Hjälpa barn att hantera konflikter  

Öhman (2009) betonar att det är viktigt att som pedagog bekräfta barnets känsla vid en 

konflikt för att barnet ska kunna känna sig förstått och accepterat för att därefter kunna hitta 

sin ”lugna- ner- sig -förmåga” (Öhman 2009:231). Barn är olika precis som vi vuxna och 

hanterar problem och konflikter olika. För en del barn faller det sig naturligt hur man löser 
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problemet och andra behöver mer stöd och vägledning ifrån vuxna. Barnen måste få insikt i 

att konflikter är en naturlig del av vardagen, skriver Öhman (2009).  

 Öhman (2009) skriver om olika konfliktlösningsstrategier, men den som hon brukar 

presentera för pedagoger är en metod hon kallar för KTH; Känsla- Tanke- Handling. Den går 

till så att pedagogen uppmärksammar att exempelvis två barn har en konflikt och visar att 

hon/han är tillgänglig för att hjälpa barnen att lösa konflikten. Sedan lyssnar pedagogen på 

båda barnens version och låter dem berätta färdigt och ställer frågor som ” Hur var det för 

dig? Vad ville du? Vad tror du att han/hon tänkte?” Öhman (a.a: 231). Vidare framhåller hon 

att det är viktigt att visa omtanke för det barn som står på tur att berätta samt att visa att 

pedagogen visar att hon/han förstår båda barnens känslor och att de är okey och då sätta ord 

och bekräfta barnens känslor. När barnen får berätta om sina tankar och avsikter och varför de 

gjorde som de gjorde ger pedagogen barnen möjlighet att få se den andres perspektiv. Detta, 

förklarar Öhman, ska främja problemlösningsförmågan. Pedagogen måste även visa att 

handlingen eller beteendet inte är okey och genom att bekräfta barnets goda avsikter samt 

ifrågasätta barnets handling och tillsammans med barnet komma fram till andra sätt att 

uttrycka sin ilska eller missnöje. Pedagogens roll ska vara att hjälpa de barn som är 

inblandade i konflikten att hitta sina egna sätt att göra det bra igen och att hantera de svåra 

känslor som kan uppstå, såsom ilska och besvikelse. Pedagogen har en viktig roll mitt i 

konfliktens hetta eftersom han/hon kan visa att även om det just för tillfället känns obotligt 

svårt att bli sams, så kommer det att gå ändå när den hetaste ilskan lagt sig. Öhman (2009) 

skriver även att en pedagog aldrig kan eller får tvinga fram en ursäkt eller liknande från 

barnen, däremot kan hon/han visa barnen att det förväntas av dem att de själva kommer att 

vilja be om ursäkt. 

 Starkt självhävdande barn är ofta de som har lätt att råka skapa konflikter runt sig, vilket 

innebär att kamraterna till exempel lämnar rummet för att leka vidare utan konflikter någon 

annanstans. Arbetet med starkt självhävdande barn, handlar om att få dem att bromsa upp och 

tänka till innan de forcerar in i leken. Konflikten kan utebli om barnet istället ställer en 

nyfiken fråga om vad leken handlar om och ber om att få vara med. För att vägleda barnet är 

pedagogens roll i detta förändringsarbete att låta de ”drabbade” barnen få förklara med sina 

ord varför en konflikt uppstod, vilket kan handla om att det självhävdande barnet här har gått 

in i leken utan att fråga om att få vara med och sedan kommando över leken. Vidare kan 

pedagogen påminna barnet om att hejda sina verbala eller fysiska impulser, det vill säga inta 

självkontroll nästa gång när hon märker att en konflikt kan bli resultatet på barnets agerande. 

Pape (2001) belyser att behovet av självkontroll uppstår i samband med frustration, oenighet, 
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konflikter och motgång. Barn med bristande självkontroll är de som brukar kallas utagerande 

och aggressiva, vilket kan leda till att andra barn upplever obehag i dess närhet. På lång sikt 

kan detta beteende leda till förlust av vänner, skuldkänslor och dålig självbild, vilket 

författaren skriver är ett högt pris att betala för att väga upp fördelarna av att uppträda 

aggressivt. Konsekvenserna av aggressivt beteende är en av de förklaringar pedagogen kan ge 

ett barn som ofta är orsaken till att konflikter uppstår. 

 Oftast har barnet något särskilt intresse av något på förskolan och pedagogen kan då 

hjälpa till genom att ta dit en kamrat med likasinnat intresse men där konkurrensmentaliteten 

är mindre. Där kan de börja med att leka alla tre det vill säga pedagogen hjälper de två barnen 

att komma igång med sin lek. När leken börjar ta sig mellan de två barnen drar sig pedagogen 

smidigt ur för att låta brobygget i relationen mellan barnen fortsätta på deras egna villkor. För 

att befästa kamratskap till att övergå till vänskap är det till stor fördel om föräldrarna 

samverkar i uppbyggnaden av relationer mellan barnen. De kan då utanför förskoletid 

arrangera så att barnen kan leka med varandra på hemmaplan. Detta stärker banden mellan 

barnen. Konflikter som uppstår mellan bästa kompisar har genom intervjuer och forskning 

visat att barnen har lättare att komma över konflikter då vänskapen är så stark att den räddar 

dem från att söka sig efter andra vänner på grund utav en konflikt. Pape´s (2001) analys kan 

liknas vid Trondmans (2010) sätt att beskriva relationskapital. Vår tolkning av Trondmans 

(a.a) uttryck relationskapital är när förtroende har byggts upp mellan de inblandade vilket 

innebär att konflikter inte utgör ett stort hot mot relationen sinsemellan. 

 Vuxna måste lära sig att säga nej i vissa lägen (Pape 2001). Två barn kan lätt trissa upp 

varandra och ta så stor plats att det hämmar andra barns trivsel. Istället för att påpeka hur 

jobbigt det är när de två umgås kan pedagogen hellre ställa krav och uttrycka förväntningar på 

barnen. Sedan är det upp till barnen att överlägga om kravet att inte busa under förslagsvis 

matsituationen är värt prestationen för att, exempelvis, få sitta vid samma matbord. Om de 

klarar av kravet ska de naturligtvis ha beröm men om de inte motsvarar pedagogens 

förväntningar på dem får de sitta vid separata platser nästa måltid för att markera vilken 

överenskommelse det är som gäller. 

 Då konflikter uppstår och klaras ut är det viktigt, poängterar Pape (2001), att inte vara 

långsint. Konflikten lämnas uppklarad och ska inte förfölja barnet. Det sänker självförtroendet 

och motivationen att förändra ett destruktivt beteende. Varje konflikt är en ny konflikt och ska 

utredas för sig. I pedagogiskt syfte kan återkoppling till lösningar i likartade situationer, 

däremot vägleda barnet till hur en lösning av det aktuella problemet kan se ut. Det beror 
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naturligtvis på hur pedagogen väljer att återkoppla situationerna för att det ska ske ett lärande 

för barnet, vi talar här om konfliktens möjlighet att bli konstruktiv istället för destruktiv. 

 

2.6 Sammanfattning av teoriavsnitt 

Då vi delvis har baserat teorin utifrån våra intervjupersoners svar har vi i teoriavsnittet gett en 

utökad förståelse för vad det har för innebörd för mötet med de ”konfliktomsusade” barnen. 

Nedan sammanfattar vi de delar som teoriavsnittet består av.  

 Inledningsvis skrev vi om barnsynens betydelse i arbetet inom förskolan. Tyngdpunkt 

ligger på att barn och vuxna samspelar med varandra på ett demokratiskt sätt där pedagoger 

ser barnet som kompetent med de individuella förmågor och förutsättningar som de föds med. 

I avsnittet om Det sociala samspelet tar vi bland annat upp att alla barn ska få möjlighet att 

ingå i sociala kontexter för att växa och lära. Empati är en grundförutsättning för att kunna 

hantera konflikter, kunna känna med andra och för att detta ska kunna utvecklas är det således 

viktigt att få ingå i sociala sammanhang. Fortsättningsvis har vi skrivit om olika orsaker som 

kan bidra till att konflikter uppstår. Det kan exempelvis handla om språk- och 

kommunikationssvårigheter, uppväxtvillkor samt att stora barngrupper förväntas samspela på 

begränsad yta. Konflikter kan ses som neutrala, destruktiva eller konstruktiva beroende på hur 

en pedagog hanterar dem. Det är det pedagogiska arbetet som avgör om konflikten resulterar i 

ett lärande eller inte. När det gäller att hjälpa barn att hantera konflikter har olika 

tillvägagångssätt presenterats som exempelvis att pedagogen fungerar som stöd i leken, 

bekräfta barnets känslor, bygga upp ett relationskapital samt använda en omvänd pedagogik 

där barnen får instruera hur man kan handla i konfliktsituationer.   

 Innehållet i detta avsnitt har haft som syfte att lyfta vår tolkning av tidigare forskning 

och litteratur för att få en utökad förståelse för vad pedagoger bland annat bör förhålla sig till i 

arbetet med barn som ofta hamnar i konflikter.  
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3 Metod 
Vi kommer i det här metodavsnittet beskriva kvalitativ metod, den semistrukturerade 

intervjun, vårt urval, genomförande, bearbetning och analys, etiskt förhållningssätt och 

slutligen metodkritik.  

 Vi gjorde kvalitativ studie, vilket enligt Bryman (2002) innebär att kvalitativ forskning 

oftast beskriver hur en utvald grupp ser på en speciell kontext i en begränsad miljö eller 

situation. För att framhäva intervjupersonens specifika, personliga upplevelser i frågan får de 

möjlighet att svara på öppna ställda frågor. En viktig aspekt i skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning är att ordets betydelse har större trovärdighet än beskrivning på 

sifferskala. Det lyfter i större framsträckning fram intervjupersonens uppfattningar, arbetssätt 

och synsätt. 

 Vårt arbete är inspirerat efter hermeneutisk forskningstradition. Enligt Bryman (2002) 

innebär hermeneutiken att samla information för att få förståelse för hur ett visst fenomen kan 

tolkas i en viss kontext, vilket i vårt fall är konflikter i förskolegrupp. Tolkningen riktar sig 

bland annat till handlingar och yttringar som är skapade utav människan själv. 

 Valet av metod bestämdes till frågeformulär (bilaga 2) med didaktiska, standardiserade 

intervjufrågor som berörde konflikter och konflikthantering. Standardiserade intervjufrågor 

innebär att frågorna är likalydande och kommer i exakt samma ordning i alla frågeformulär 

(Patel & Davidson, 1994). Formulärsfrågorna var ostrukturerat formulerade vilket betyder att 

de lämnar maximalt utrymme för intervjupersonen av svara inom enligt Patel & Davidson 

(1994). Enligt facktermer så har vi gett pedagogerna frågor utav semikvalitativ struktur som är 

en kvalitativ undersökningsmetod enligt Bryman (2002), som med andra ord ger 

intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Med en omvänd trattmodell 

(Patel & Davidson) inleddes frågorna med att de fick göra en egen definiering utav begreppet 

konflikt, då det ger en ökad förståelse för både pedagogernas tankar kring följande frågor och 

vår tolkning av de öppna förmedlade svaren.   

 Primärt valde vi att skicka ut frågeformulären för att pedagoger idag har ett så pressat 

schema och har svårt att avsätta tid för intervjuer så vi ville ge dem möjligheten att läsa 

frågorna, tänka igenom dem och sedan skriva ner sina tankar och erfarenheter när tid infann 

sig. Sekundärt för att få så precisa svar som möjligt, då det exempelvis i vanliga 

samtalsintervjuer är lätt att komma på sidospår och det finns därför risk att tappa fokus för 

vad ämnet verkligen belyser. En ytterligare anledning var också att vår kunskap och 
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erfarenhet av intervjumetodikens alla moment är begränsade, särskilt med den snäva 

tidsaspekten i åtanke. 

 Vi valde att göra en empirisk undersökning för att se hur några pedagoger, i våra 

närområden, ställer sig till ”konfliktomsusade” barn och hur pedagogerna arbetar för att hjälpa 

de barnen att inte hamna i konflikter så ofta.  

3.1 Urval 

Genom vad Bryman (2002) kallar ett bekvämlighetsurval valde vi att göra urvalet av förskolor 

och pedagoger som vi hade personlig kännedom om samt låg geografiskt nära. 

”Respondenterna består helt enkelt av de personer som fanns tillgängliga för forskaren” 

(Bryman, 2002:114). 

 Vår ambition var att få åtta verksamma pedagoger i varierande åldrar att delta i 

undersökningen. Anledningen till att vi sökte olika pedagoger utav olika åldersspann var för 

att undersöka om svaren skilde sig mellan de olika åldrarna. Urvalet bestod av såväl 

barnskötare som förskollärare, från två olika kommuner i södra Sverige som skulle få skriva 

så pass utförliga och verklighetsrelaterade svar som möjligt. De fick tolv frågor att besvara 

och erbjöds att under sju dagar få färdigställa sina svar på frågeformuläret. Det visade sig 

efter undersökningen att inga barnskötare hade svarat på våra frågor, utan istället nio 

förskollärare. Sex ifrån kommun 1 och tre ifrån kommun 2. 

3.2 Genomförande 

Då ämnet Konflikter och konflikthantering är ett mycket brett ämne, var det svårt att veta vad 

vi skulle fokusera på i teoriavsnittet. Därför valde vi att först göra den empiriska studien för 

att sedan söka information som baserades på intervjupersonernas svar.  

 För att undersöka om våra frågor var gångbara eller om det var något vi skulle behöva 

ändra innan vi gav ut intervjufrågorna till pedagogerna i vår slutgiltiga studie valde vi att göra 

en pilotstudie.  Fem pedagoger tillfrågades men endast fyra gav svar på frågeformuläret. De 

som svarade i pilotstudien hade ingen anknytning till de förskolor som vi sedan skulle lämna 

våra intervjufrågor till. Testpersonerna var två barnskötare i trettioårsåldern och två 

förskollärare i fyrtioårsåldern. Resultaten ledde till ett fåtal förändringar vilket innebar 

omformuleringar för att klargöra syftet med frågorna. Svaren som pilotstudien gav blev en 

bekräftelse på att frågorna var användbara i den ordinarie studien och kunde resultera i 

relevanta svar och stöd till att söka upp information, teorier och forskning.  

 Till de berörda förskolorna, som vi för enkelhetens skull kallar kommun 1 och kommun 

2, gick vi olika sätt tillväga i förfrågning om deltagande. I pilotstudien för frågeformuläret 
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framkom att det upplevdes nyttigt att reflektera över hur konflikter och konflikthanteringen 

ser ut i förskolan. Detta nämndes i informationen till rektorerna i kommun 2, för att motivera 

pedagogerna att ta sig tid till att besvara våra frågor. I kommun 1 togs ingen kontakt alls med 

rektorn utan dialogen var mellan oss och de pedagoger som deltog i undersökningen.  

3.2.1 Kommun 1 

Till två av kommun 1:s förskolor inleddes förfrågan om deltagande i vår undersökning genom 

telefonsamtal till rektorerna. Därefter sändes e-post med samma information och bifogade 

dokument. Till den tredje förskolan i kommun 1 skickades informationsbrev med de bifogade 

dokumenten till rektorn.  

3.2.2 Kommun 2 

Här är endast en förskola med i studien och fyra pedagoger skulle delta. Första kontakten med 

förskolan var via telefon för att höra oss för om intresse fanns för att delta i undersökningen. 

Intresse fanns, och ett par dagar efter samtalet lämnades enkäten till personalen. Pedagogerna 

bestämde själva vilka som skulle delta i undersökningen, varav en var kontaktperson till oss.  

3.3 Bearbetning och analys  
För att få en bild av hur pedagogerna hade svarat, gick vi igenom fråga för fråga och svar för 

svar för att se likheter och skillnader. Därefter kategoriserade vi de svar som hade 

gemensamma tankar kring frågorna. Vi sökte därefter i litteraturen om forskning och teorier 

som stödjer eller inte stödjer de förhållnings- och arbetssätt som pedagogerna visade genom 

sina svar. För att få en helhetsbild av sättet att bemöta barn gjorde vi en snabb historisk 

djupdykning, för att hur man tidigare sett på barn och hur man ser på barn idag. 

3.3.1 Etiska principer 

I missivbrevet (bilaga 1) som gick ut till pedagogerna upplyste vi dem om de fyra etiska 

principerna som gäller vid frågeformulär och intervjuer, delvis utformat av oss med Brymans 

(2002) formulering som ursprung. 

 Informationskravet: Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst på din begäran 

avbrytas. Undersökningens syfte är att få ta del av dina kunskaper som 

verksampedagog. Inga efterföljande moment kommer. 

 Samtyckeskravet: Du har rätt att bestämma över din egen medverkan i 

undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet: Du och din arbetsplats är helt anonyma i vår undersökning. 
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 Nyttjandekravet: De uppgifter vi får från dig får endast användas för just vårt 

examensarbete och inget annat. 

3.4 Trovärdighet och äkthet  
Inom kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet och äkthet och dessa är 

motsvarigheterna till reliabilitet och validitet, vilka används i kvantitativ forskning. Vår studie 

är av kvalitativ art och därför beskriver vi trovärdighet och äkthet här.  

 Vi utförde en pilotstudie som syftade till att undersöka om våra frågor var gångbara i 

förhållande till våra frågeställningar. Pilotstudien ledde till vissa korrigeringar och 

förtydligande innan vi lämnade ut frågeformulären till dem som skulle delta i studiens resultat 

och analys. Delar av studiens resultat vilar på pedagogers erfarenhet, därmed vill vi framhålla 

att detta styrker äktheten. 

  Bryman (2002) skriver om äkthetens olika kriterier och i detta arbete berörs ontologisk 

autenticitet och pedagogisk autenticitet. En förklaring på vad dessa betyder följer nedan.  

 Ontologisk autenticitet. Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att 

komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och den social miljö som 

de lever i?  

 Pedagogisk autenticitet.  Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre 

bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting? (Bryman 2002: 261). 

3.4.1 Metodkritik 

Om vi skulle kontakta rektorerna inför vår undersökning eller inte, var inget som vi hade 

pratat om sinsemellan. Vi resonerar i den slutliga diskussionen huruvida responsen ifrån 

pedagogerna har varit från de olika kommunerna och om rektorernas inflytande har haft något 

att göra med antalet svar och engagemanget i dessa.  

 Pedagogernas svar ifrån frågeformulären har gett oss inblick i hur de tänker kring sitt 

handlande och sitt arbetssätt när det gäller konflikthantering. Vi ställer oss frågan om deras 

skrivna ord hade stämt överens med deras handlande i verkliga situationer. Detta hade kunnat 

framgå under observationer. Vi har också funderat över om vi hade fått annorlunda eller mer 

ingående svar om vi hade utfört en samtalsintervju istället. 

 De som deltog i pilotstudien fick endast ett dygn på sig att besvara frågorna, och från 

flera utav de tillfrågade menade att deras svar hade blivit mer utförliga om de hade haft mer 

tid på sig. Detta var något som fanns med i beräkningen inför urvalsundersökningen. 

 



 
20 

 

 

4 Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer vi att tydliggöra vår tolkning av pedagogernas svar på våra 

intervjufrågor. Detta kommer att presenteras i punktform för att ge en tydlig överblick av 

många pedagogers gemensamma uppfattningar. Citat från pedagoger kommer att visa hur 

olika pedagoger kan se på en och samma fråga. Detta varvas med löpande text som binder 

empirin med teori till en helhet. Vi analyserar även hur vi förbereder oss på att bemöta barn 

som frekvent hamnar i konfliktsituationer. Avsnittet kommer att avslutas med en 

sammanfattning som ger svar på våra frågeställningar. 

 I de svar som framkommer av frågeformulären (bilaga 2) beskriver samtliga pedagoger 

begreppet konflikt som ett fenomen där två personer inte kan eller vill komma överens. Detta 

överensstämmer bra med definitionsbeskrivningen av konflikt från Nationalsencyklopedin 

(2010), som vi skrivit tidigare i arbetet.  

 

Två av pedagogerna svarar så här 

När två parter inte är överens. En konflikt behöver inte alltid 
innehålla slag och ordväxlingar utan kan lika väl bestå av tystnad och 

utfrysning. 
 Förskollärare, 43 år. 

 

En konflikt leder till fokus på problem. En konflikt kan vara en 
subjektiv upplevelse hos det barn som befinner sig i konflikt. Av de 
inblandade kan en eller flera vara i konflikt. Ett barn kan ibland vara 

i konflikt med sig själv, som för mig vill säga att det barnet har sin 
självkänsla hotad. När det blir en konflikt upphör man att försöka lösa 

problemet. Konflikt är resultat av destruktiva kommunikations-
mönster.  
 Förskollärare, 33 år. 

 

Vidare skriver flera av pedagogerna att det i många fall handlar om barns oförmåga att kunna 

inta andra barns perspektiv vilket också kan härledas till en mognadsfråga, beroende på vilken 

ålder det är på barnen. Förklaringar såsom svårigheter att tolka andras vilja och signaler samt 

att förmedla egen vilja, kan utlösa konfliktsituationer, skriver flertalet pedagoger.  

 Konflikter har, enligt pedagogerna men även forskare (Ellneby 2008 samt Eresund & 

Wrangsjö 2008), en benägenhet att uppstå i stressiga miljöer och situationer vilket bland annat 

är i lägen som innebär:  

 Byte av aktivitet.  

 I utrymmen där många barn måste samsas om ytan.  
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 Kommunikationssvårigheter, språkförståelse, kodning av det sociala samspelet. 

 Barngruppens sammansättning. 

 

Öhman (2003) poängterar att det likväl kan uppstå en konflikt för att pedagogen har bristande 

förmåga att tolka barnets signaler. Beroende på vad konflikten handlar om är den mer eller 

mindre lättlöst. Pedagogerna anser att det är lättare att lösa de konflikter som har med 

materiella ting att göra. Där förespråkar de över lag turtagning men också att plocka bort 

leksaken det råder konflikt om. Detta gör pedagogerna endast i de fall som de inte har fått en 

klar bild för sig vem som hade leksaken först. Vanligtvis brukar de fråga först de inblandade 

barnen, och sedan de barn som möjligen kan ha sett eller hört hur konflikten startade. Öhman 

(2003) styrker detta arbetssätt då hon skriver att det är viktigt att allas versioner ska få komma 

till tals.  

 De konflikter som däremot är av svårare slag att lösa och hantera är de konflikter där 

pedagogen inte själv har varit med och sett scenariot. Vems sanning ska pedagogen förhålla 

sig till? Även i situationer där barn fryser ut andra barn från att vara med och leka kan vara 

problematiskt att få rätsida på. Vid sådana situationer försöker pedagoger höja barnets status 

genom att leka med det utfrysta barnet, vilket oftast drar till sig många kamrater. Leken kan ta 

fart och pedagogen kan senare smidigt dra sig ur. Johansson (2003) skriver att pedagogens 

roll är att ”stödja men inte störa barnens lek”, vilket är en balansgång mellan att hjälpa till i 

leken eller ta över i leken.  

 Våra personliga lärdomar av detta är att planera och strukturera organisationen i de små 

utrymmena och att inta en lyssnande pedagogik, där barnet ges tid och möjlighet att på sitt sätt 

förklara hur det har tänkt vid uppkommen konfliktsituation.  

 I mötet med de barn som ofta hamnar i konflikter, framhåller pedagogerna att de inte gör 

någon skillnad i bemötandet mot dessa respektive mot de barn som sällan hamnar i konflikter. 

Flera av de intervjuade pedagogerna menar att de viktigaste grundstenarna för att hantera 

konflikter, vem det än gäller, är att diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt till 

konflikter inom arbetslaget. För att förhindra att barn får en ”bråkmakar-stämpel” behöver 

pedagogen bland annat samtala med de inblandade samt lyfta barnets positiva sidor, istället 

för att fokusera på dess negativa sidor. Detta är form utav förhindrande för att barn, som ofta 

hamnar i konflikter, utses till ”bråkmakare”.  

 Det är enligt de intervjuade pedagogerna mycket sällsynt att specialpedagog kopplas in 

om det endast grundar i att barnet är ”konfliktomsusat”. Svaren har varierat på frågan ”I 



 
22 

 

 

vilken utsträckning kan de ”provokativa barnen ta plats” innan specialpedagog eller annan 

hjälp kopplas in?” 

 
I första hand tar arbetslaget tag i problemet för att se vad vi kan 
förändra i arbetssättet t.ex. mindre grupper, vara där barnet är. Vi 

gör en handlingsplan, diskuterar med föräldrar och därefter om vi 
inte kommer vidare tar vi kontakt med t.ex. specialpedagog. 

     

    Förskollärare, 52 år. 

 
Väldigt, väldigt sällan sätts en specialpedagog in för just 
konflikthanteringar. Vi är så professionella, så vi brukar faktiskt lösa 

det.  
    Förskollärare, 33 och 38 år. 

 

I dagens samhälle är det många barn som tar mycket plats vilket vi 
som pedagoger måste lära oss att förhålla oss till. Jag tycker att när 
det är fara för barnet eller för de andra barnen måste vi be om hjälp. 

Det kan handla om att ett barn ofta slår andra barn, biter de andra 
eller rymmer, då är det dags att ta till extern hjälp för att kunna gå 

vidare i vårt arbete med detta barn. Jag tycker också att det är dags 
att ta in specialpedagog om någon i arbetslaget känner att de inte kan 
hantera konflikterna. Det är inte alltid hjälpen går till barnen utan 

ibland behöver personalen handledning i sitt bemötande. 
      
    Förskollärare, 36 år 
 

Förskolläraren skriver här att det är många barn i dagens samhälle som tar mycket plats. Hon 

skriver även att det är något som pedagoger behöver lära sig att förhålla sig till. Med 

anledning av vad den sistnämnda förskolläraren skrev, vill vi göra en direkt koppling till 

forskning som tyder på att vuxna idag har hamnat på ett sidospår i sin auktoritativa roll. Vår 

tolkning av läroplanens intentioner är att sträva mot en balans utav ömsesidig respekt för 

varandras (barn/vuxna) erfarenhetsvärld. 

 Är konflikter bara jobbiga och sprider negativ stämning, eller kan det helt enkelt finnas 

något positivt som konflikter för med sig? Pedagogerna var tämligen överens i sina svar 

angående de positiva aspekterna på konflikter: 

 Möten mellan individer 

 Barnen lär sig att det är okej att tycka olika 

 Lär sig lösa konflikter verbalt 

 Konflikter kan bidra till utveckling av till exempel miljö och andra 

omstruktureringar som kan ha en positiv inverkan 
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Det fanns även pedagoger som inte såg något positivt alls när det gäller konflikter i 

barngrupper och menade att barn inte har förmågan att se en konflikt som något positivt. 

De negativa aspekterna för konflikter såg ut så här: 

 Det tar tid, kraft och energi (framkommer av majoriteten) 

 Det kan skada och påverka de andra barnen och är väldigt jobbigt för de barn som ofta 

är inblandade i konflikter 

 Barn kan tidigt få en utanförskapsstämpel 

 

 Hur bemöter då pedagoger barn som ofta hamnar i konflikter? Intervjupersonerna har svarat 

flitigt på just denna fråga. Majoriteten utav dessa tar upp vikten av att vara bland barnen och 

ha dem under uppsikt. Lyssna på dem! Säger en av pedagogerna som har stort stöd av bland 

andra Åberg & Lenz Taguchi (2005) samt Öhman (2003). Att lyssna på barnen är en 

förutsättning för att vi ska kunna förstå dem. Som framkommer av följande citat handlar det 

inte alltid om ett barn som skapar konflikter runt andra utan att det kan vara så att det barnets 

personlighet kan vara av mer ”tuffare” slag än kamraterna och kan därför komma att 

missuppfattas: 

En del barn vill klappa men klappen blir för hårdhänt och uppfattas 

istället som ett slag. De barn som ofrivilligt är lite burdusa i sitt sätt 
kan bli syndabockar så fort de kommer in i ett rum. 

 
    Förskollärare, 43 år. 

 
 Förskolan är barnens arena och vi är där för att vägleda, stötta och förstå dem. Alla barn 

behöver tydliga regler och gränssättningar. Barn som lätt hamnar i konfliktsituationer bemöts 

enligt pedagogerna inte på något annorlunda sätt i jämförelse med de barn som sällan hamnar 

i konflikter. Det viktigaste, menar de, är att lyssna på barnen, låta dem ge sin version av roten 

till konflikten och att vara en närvarande pedagog. Vissa pedagoger har uppmärksammat 

mönster hos de barn som så gott som dagligen hamnar i konflikter. Det handlar om att barnen  

 vill ha uppmärksamhet  

 att de är uttråkade  

 har större behov av utrymme runt sig 

 kan ha försenad språkutveckling 

 inte är vana vid konkurrens hemifrån eller andra miljöer 
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Ett svagt språk kan innebära att ett barn har svårt att tolka andra barns språk och signaler. 

Detta kan leda till konflikt. Pedagogerna hjälper barn med kommunikationssvårigheter att 

tolka vad kamraterna menar och hur de kan komma vidare. Återigen visar det hur viktigt det 

är att vara närvarande där barnen rör sig. Vad som framgår tydligt när vi har tittat på 

pedagogernas svar är språket är av avgörande betydelse till varför konflikter uppstår. 

       Konflikthanteringens innebörd ser olika ut för varje person. Det är därför utav stor 

betydelse att arbetslaget reflekterar över hur det gemensamma förhållningssättet yttrar sig i 

verksamheten. På frågan Vad innebär konflikthantering för dig? fick vi bland annat följande 

svar från pedagogerna:  

 

Att arbeta förebyggande för att konflikter inte ska uppstå. 

    Förskollärare, 30 år 

 

Ett långsiktigt arbete om att samspela med andra. Ur konflikter bland 
vuxna och barn kommer det på sikt oftast ut något gott. 

    Förskollärare, 52 år 

 

Att tänka igenom sitt arbetssätt. Vända och vrida på situationen ur 
olika perspektiv. 

     Förskollärare, 43 år 

 

Pedagogiskt arbete med konflikter kan ske på många olika sätt. Det är av stor vikt hur den 

enskilde pedagogens barnsyn är och hur arbetslaget förhåller sig och diskuterar bemötande 

vid konflikter. Som utgångspunkt och stöd finns de nationella styrdokumenten som pekar mot 

vilken riktning utveckling ska ske.  

I vår studie framkom det från intervjupersonerna att de inte gör någon skillnad i 

bemötandet mot de barn som ofta hamnar i eller skapar konflikter i förskolan. Enligt de svar 

som har framkommit ur frågeformulären tolkar vi att följande aspekter är av yttersta vikt att 

tänka på när vi möter barn i konflikter.  

 Lyssna på de inblandade 

 Bemöt varje barn efter deras behov och personlighet 

 Vad har du för barnsyn 

 Lyft barnets positiva sidor 

 Var fysiskt och mentalt närvarande bland barnen och ha dem under uppsikt 

 Planera och strukturera organisationen i verksamheten 
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 Ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget 

Med dessa aspekter i åtanke upplever vi att vi nu har en bra grund att kunna möta och hantera 

konflikter i förskolan. 
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5 Diskussion 
Konflikter är en naturlig del av vardagslivet på förskolan med anledning av att barns olika 

uppväxtvillkor och bakgrunder möts. Det ställs krav på barnen att samspela och ta hänsyn till 

varandra samtidigt som de tvingas sätta sina egna behov åt sidan, eller som Öhman 

(2003:228) skriver ”infoga sig i kollektivet (författarens kursivering), det som är bäst för 

gruppen”.  

 Social kompetens och empati är grundläggande förmågor för att arbeta med barn och 

andra människor. Till skillnad mot många andra yrkesprofessioner behöver en person som 

arbetar med människor lägga ner både hjärta och själ vilket samtidigt gör arbetet mycket 

krävande på den egna personligheten. Innan vi började forska om konflikter och 

konflikthantering ställde vi oss frågan hur trovärdigt det är att pedagoger som tärs av 

”konfliktomsusade” barn dagligen, orkar hålla samma bemötande i konflikter mot de 

provokativa barnen som till de barn som sällan hamnar i konflikter. 

 Barn behöver tydliga regler och gränssättningar. Pedagogerna som deltog i vår 

undersökning skrev bland annat om att arbeta förebyggande för att undvika att 

konfliktsituationer uppstår. Vår tolkning av det är att det endast är möjligt i de miljöer eller 

situationer som konflikten är ett faktum vid för stort barnantal. Det handlar bland annat om 

omsorgssituationer. Exempelvis i tamburen, när alla barn ska gå ut. För att förebygga 

konflikter kan de tre pedagoger som arbetar på en avdelning, fördela sig så att en pedagog går 

ut med ”första skaran” som är färdiga. Den andra närvarar med cirka fem barn i tamburen och 

låter dem klä på sig. När de är klara kommer ”nästa skara” på ungefär fem barn, ut i tamburen 

så att de kan klä sig i lugn och ro med en pedagog till hjälp. Den tredje, som är kvar inne på 

avdelningen, kan med fördel prata med barnen om vilka kläder som lämpar sig för dagens 

väderlek, så fungerar detta som en förberedelse inför påklädningen. Denna gruppfördelning 

kan förhoppningsvis minska risken för att konflikter uppstår i tamburen, eftersom få barn klär 

på sig samtidigt och alla har möjlighet att få hjälp av en pedagog. De har också vetskap om 

vad de bör klä på sig och blir förhoppningsvis inte så distraherad som de lätt kan bli om det är 

rörigt, högljutt och mycket aktivitet på samma yta.  

 Samtidigt är vi tveksamma till om man kan förebygga alla former av konflikter, då barn 

har olika anledningar till varför deras beteende kan upplevas som störande för de andra. Vi 

tror också att tydliga, ändamålsenliga miljöer kan hjälpa barnen att tolka och förstå vad som 

lämpar sig i de olika pedagogiska rummen, då introduktion av olika pedagogiska miljöer 

tillhör vanligheten i förskolan.  
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Både i läroplanen och i facklitteratur läser vi om vikten om att vara närvarande för barn för att 

de ska kunna bli självständiga och trygga individer. Detta krockar dock med verklighetens 

storlek på barngrupperna i förskolan. Från Skol- och barnomsorgen fick vi informationen att 

det inte ens finns en rekommenderad gräns på antal barn i gruppen, utan att barngruppen ska 

vara utav lämplig storlek. Vem bestämmer vad som är lämpligt? Ekonomin? Rektorn eller är 

det pedagogerna, som i själva verket är de som har ansvaret för att närvara och bidra till barns 

lärande och utveckling?  

 Det sociala samspelet, barn måste få umgås med andra barn - detta är vad vi idag kallar 

”En skola för alla”, är ett uttryck som talar för att barn med olika bakgrund, förutsättningar 

och villkor ska få mötas och att allas behov kommer att tillgodoses. När alla dessa olikheter 

bland individer ska samspela i en och samma miljö, är det naturligt att konflikter uppstår. Vi 

vill därför återigen poängtera att det är utav stor betydelse att barngrupperna är av sådan 

storlek som är hanterbar för pedagogerna.  

 Enligt den reviderade versionen av Lpfö 98, som börjar gälla den 1 juli 2011, står det i 

riktlinjerna att förskollärare ska ansvara för att varje barn 

 

 får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde (s. 8) 

 får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, (s. 11) 

 stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling,  (s. 11) 

 

Konflikter uppstår mest i de informella strukturerna beskriver Öhman (2009). Med tanke på 

att det är där barns olika viljor och erfarenheter visar sig är det troligt. Det är i den fria leken 

som barn utvecklar sina egna personligheter men också där som de behöver stöd av 

pedagogerna för att inte gå över gränsen för att utveckla sina egna förmågor på bekostnad av 

en kamrat. Vi vill också påstå att vi inte fullt ut är av samma uppfattning som Öhman (a.a) när 

hon skriver att konflikter uppstår mest i de informella strukturerna. Vår erfarenhet visar att 

konflikter, bland en viss grupp av barn, oftast uppstår när de förväntas uppträda på ett visst 

sätt. Med detta menar vi exempelvis vid en samling eller i en måltidssituation. I en samling 

förväntas barnen sitta ner, vara tysta och rikta uppmärksamheten mot den som talar.  

I måltidssituationer ligger en spänning i luften och det finns många förväntningar som 

istället övergår till regler som i sin tur kan ligga till grund för ett antal konflikter. Exempel på 

konfliktladdade kommentarer och regler kan vara 
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 Ta bara så mycket mat som du orkar äta! 

 Kiss- och bajsprat hör hemma på toaletten! 

 Inte gunga på stolen! 

 Inte tramsa vid matbordet!  

 

 Många regler, förmaningar och förväntningar på barnens uppförande verkar locka dem till att 

tänja på gränserna och det är då konflikterna uppstår. Öhman (2003) skriver att onödiga 

konflikter kan skapas med anledning av att för höga krav och förväntningar ställs på barnet. I 

vår bakgrund nämnde vi just detta, att barnen startar onödiga konflikter sett ur vårt 

vuxenperspektiv. Nu inser vi att det kan vara så att det är vi vuxna som har för höga krav och 

förväntningar på barnen. Även de regler som är satta kan vara för många eller för 

komplicerade för dem att förstå.  

 Att barn och pedagoger har en bra relation är av stor betydelse i alla avseenden i 

förskolan och när det gäller konflikter är det inget undantag. Som oerfaren och ny personal 

har vi ofta upplevt att barnen ignorerar våra tillsägelser, medan den väl etablerade personalens 

ord, blick eller ibland bara själva närvaron, har ett annat värde. Det handlar om ett förtroende 

som byggts upp under tid mellan barn och pedagog och en del barn ser sin möjlighet att tänja 

på gränserna och det är inte ovanligt att vissa barn försöker skapa sina egna regler när vi som 

studenter eller tillfälliga vikarier vistas i verksamheten.  

 Vad gäller pedagogernas varierade åldrar i vår undersökning, har vi inte kunnat utläsa 

någon skillnad i de yngre respektive äldre pedagogernas svar. En möjlighet hade kunnat vara 

att det hade sett annorlunda ut vid observationer eller personliga intervjuer. Det kan vara svårt 

att formulera sitt förhållningssätt på papper men framkommer relativt väl i verkliga 

situationer.  

 Något som förbryllar oss är att de pedagoger som har fått förfrågan om att besvara 

frågeformuläret har varierat mycket i både engagemang och deltagande. Av svaren att döma 

ser vi ett djupare engagemang och mer utförliga svar ifrån kommun 2. Frågan är om 

bekvämlighetsurvalet ligger till vår fördel, då en förskola, vilken ingen av oss har någon 

anknytning till, blev tillfrågad i kommun 2 och valde att inte svara alls på frågeformuläret. 

Har det med intresse att göra, rektorns engagemang eller att vi inte hade någon personlig 

anknytning? Vår önskan var att pedagogerna kunde bidra till sina, kanske, framtida kollegors 

kompetens samt att se detta som en reflektion för egen del. Om det inte finns tid för att titta på 

frågorna under arbetstid, så varför inte ta möjligheten och fundera igenom hur sitt eget 
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förhållningssätt står till i olika situationer? Är det bland annat denna brist på engagemang som 

bidrar till att statusen inte höjs på förskolläraryrket?  

 Våra nya kunskaper och erfarenheter tyder på att pedagoger måste ha bred kunskap och 

förmåga att bemöta och hantera barn med skilda förutsättningar för att de ska kunna samspela 

med andra barn. När många barn samsas på liten yta blir de barn som har ”kort stubin” lätt 

distraherade och lättretliga. Dagens gruppsammansättningar sätter pedagoger på prov då det 

gäller att försöka fördela barngruppen i mindre grupper och sprida ut barnen på avdelningens 

ytor. Vårt synsätt har utvecklats under arbetets gång och vi upplever att vi kommer att ha stor 

nytta av att ha satt oss in i konfliktfrågan. De pedagoger som har svarat på våra frågeformulär 

har skänkt oss ett visst lugn, då de sällan ser konflikterna i förskolan som något extra 

påfrestande. Svaren visar också att det är helt okey att, som pedagog, ta ett steg tillbaka för att 

lämna över till en annan pedagog om dagsformen inte är ”på topp”. Det vi kan utläsa av 

pedagogernas svar är att konflikter tar tid, energi och ork. Detta är något som vi var och är 

medvetna om, men som nu inte utgör samma oro vid tanken på de konflikter som kommer att 

uppstå i barngrupperna. Våra tankegångar har förändrats med arbetets gång och vi ser nu 

konflikter som möjlighet för lärande istället för en ”energitjuv”. Ett lärande, som kan få oss att 

lära känna barnen på ett sätt som gör att vi kan tillgodose deras behov på ett medvetet sätt.  

5.1 Förslag till fortsatt forskning  
Ett faktum är att det är frustrerande och tar tid och energi med barn som bråkar och startar 

konflikter i verksamheten. En tanke är att observationer hade kunnat ge annan utdelning på 

hur konflikthantering fungerar i verksamheten eller hade det möjligtvis visat samma resultat 

på svaren som i de skrivna frågeformulären?  

 Hur påverkar dagens stora barngrupper möjligheterna att hålla sig till uppdraget på både 

individ- och gruppnivå? Det skulle vara intressant att forska vidare i denna fråga. Vad är 

tanken ifrån politikerna när de först utformar en krävande läroplan och sedan uttrycker att 

storleken på barngruppen ska vara av lämplig karaktär? 
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Bilaga 1 

INFORMATION TILL DIG!  

 
Hej!  
 

Vi är två studenter vid lärarutbildningen på Linnéuniversitet i Växjö som skriver 
vårt examensarbete som ska handla om konflikter och konflikthantering i 

förskolan. Det skulle vara t ill stor hjälp om du ville svara så utförligt du kan på 

våra nedanstående frågor då dina svar, t illsammans med sju andra 
pedagogers, har stor betydelse för vårt lärande i den kommande yrkesrollen. 

Vi kommer att utföra denna enkätundersökning vid två olika förskolor i två 

olika kommuner med sammanlagt åtta deltagande pedagoger och just Du 
är en av dessa vikt iga pedagoger.  

 
Ta gärna god t id på dig så att svaren blir överensstämmande med hur de 

verkliga konfliktsituationerna ser ut. Vi vill poängtera att  fokus ligger på de 

barn som ofta hamnar i konflikt  med andra barn och vuxna, och hur man 
bäst hanterar detta, sett ur både barnens perspektiv samt hur pedagogen 

bemöter ett ”provokativt” barn. Med detta menar vi de barn som utmärker 

sig genom att ofta hamna i konfliktsituationer. Ha detta i åtanke när du 
besvarar våra frågor. Vi tänker oss att du skriver svaren på lösblad, mail eller 

datautskrifter och vi vill gärna ha dina svar senast den 29 november cirka kl. 
9.00, då vi kommer och hämtar dem vid er förskola. Om du väljer att maila 

dina svar, var vänlig meddela detta t ill oss.  

 
OBS!!  
 

Vi vill även uppmärksamma dig på att vi utgår från de fyra etiska principerna inom svensk 

forskning i detta arbete. Vad dessa principer innebär för dig som ställer upp för oss i vårt  

forskningsarbete är följande:  

 

Informationskravet: Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst på din begäran 

avbrytas. Undersökningens syfte är att få ta del av dina kunskaper som verksam pedagog. 

Inga efterföljande moment kommer.   

 

Samtyckeskravet: Du har rätt att bestämma över din egen medverkan i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet: Du och din arbetsplats är helt anonyma i vår undersökning. 

 

Nyttjandekravet: De uppgifter vi får ifrån dig får endast användas för just vårt examensarbete 

och inget annat.  

 

Tack för att Du tar Dig t id! Det är värdefullt  för oss.  
 

Med Vänlig Hälsning 

Linda Flink     Charlotte Gyllenswärd 
XXX- XXX XX XX   XXX- XXX XX XX 

XXXXXXX@student.lnu.se  XXXXXXX@student.lnu.se  
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Bilaga 2 

 
Din befattning …………………..  

Ålder ……………………………. 
 

1. Vad innebär begreppet konflikt för dig? 

 

2. I vilka situationer/ miljöer uppstår de flesta konflikter? 

 

3. Vilka typer av konflikter är mer lättlösta respektive svårlösta för de barn som 

ofta är inblandade i konflikter? 

 

4. Hur hanterar den enskilde pedagogen respektive arbetslaget de provokativa 

barnen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Hur diskuteras konflikthantering i arbetslaget? 

 

5. I vilken utsträckning kan de provokativa barnen ”ta plats” innan man kopplar in 

specialpedagog eller annan hjälp?  

 

6. Vilka positiva/negativa aspekter ser du i konflikter?  

 

7. Hur agerar du i följande konfliktsituationer?   

- Ex 1. Bråk om samma leksak 

- Ex 2. Barn som inte får komma in i en lek 

 

8. Hur kan vi hjälpa de barn som ofta hamnar i konflikter? 

 

9. Vilka gemensamma ”mönster” kan man se på de barn som ofta hamnar i 

konflikter, om det finns några?  

 

10. Vad innebär konflikthantering för dig?  

 

11. Jobbar du efter ett specifikt arbetssätt? I sådana fall vilka/vilket arbetssätt?  

 

12. Tycker du att våra frågor är relevanta för vårt arbete? Är det något du vill 

tillägga?  

 

 

 

Är något oklart och Du vill fråga oss om det, hör gärna av dig till någon av oss!  
 

 

Linda Flink     Charlotte Gyllenswärd 

XXX- XXX XX XX   XXX- XXX XX XX 
XXXXXXX@student.lnu.se  XXXXXXX@student.lnu.se  
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