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ABSTRAKT 
Den här studien undersöker hur pedagoger i förskolan uppmuntrar barn att hantera 

konflikter och vilka normer kring konflikthantering som kan synliggöras. Men också vad 

barn får möjlighet att lära sig och vilka sociala regler som pedagogerna vill att barnen 

ska ha med sig kring konflikter och konflikthantering. Två förskolor medverkar i studien 

och enskilda intervjuer har gjorts med två förskollärare och tre barnskötare.  

Resultatet visar att det finns en norm kring att pedagogerna vill att barnen hanterar sina 

konflikter genom att prata med varandra. Barnen uppmuntras också att ”göra förlåt” 

vilket innebär att de ska med handling försöka göra sina kompisar glada igen när de haft 

en konflikt med någon. Två tydliga normer kring vad barnen inte får göra synliggjordes 

också, det är inte under några omständigheter okej att slå någon annan och man får inte 

heller ta en sak som någon annan har. Med rollen som pedagog följer också en 

kompetensnorm som handlar om att det är pedagogen som bestämmer när ett barn har 

rätt att stänga ute ett annat barn från leken.  

 Pedagogerna vill att barnen ska lära sig visa hänsyn och respekt, lyssna men samtidigt 

våga säga ifrån. Det pedagogerna vill att barn ska lära sig kan därför kopplas till barns 

sociala utveckling. Konflikthantering är inget som pedagogerna förväntar sig att barnen 

ska kunna utan i konflikter är det okej för barn att vara ”icke kompetent”. Det ses istället 

som en kompetens i sig att barnen kommer och ber pedagogerna om hjälp. 
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1 INTRODUKTION 
-Jag hade den först!- Nej, ge hit den! -Aj, han slår mig! 

Citaten ovan är inte sagt av något specifikt barn utan kan vara citat från vilket 

sammanhang som helst där det finns barn, kanske i hemmet hos barnfamiljen, i 

badhuset eller på förskolan. Nästan alltid är vi människor del i ett socialt 

sammanhang där vi måste ta hänsyn till och samverka med andra. Ibland fungerar det 

relativt smärtfritt men ofta hamnar vi i konflikter av olika slag.  En konflikt innebär 

”en krock mellan åsikter, förväntningar, krav, värderingar, mål, behov, vilja, vanor, 

synsätt, personlighet, känslouttryck, roller osv. som tar sig uttryck i samspelet” 

(Nilsson 2005 s.159). Det finns helt enkelt många saker som vi människor kan 

hamna i konflikt om. Att lära sig att hantera konflikter är därför en viktig del av 

barns utveckling av sin sociala kompetens. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står 

det; 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 

och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta 

ansvar för gemensamma regler (Skolverket 2010 s.9).  

För att barnen ska utveckla detta finns en rad olika strategier och metoder som 

pedagoger kan använda sig av. Det är dock inte det som fokuseras i den här 

undersökningen. Bakom varje val av metod och strategi står en individ som utifrån 

sina erfarenheter och sin kompetens går in i barns konfliktsituationer med olika 

förutsättningar och syften. Dessa individer är också del i en grupp där olika 

grupprocesser styr och inverkar på vilka normer och regler som pedagogen har att 

anpassa sitt förhållningssätt efter. 

Relationen mellan pedagog och barn i förskolan innehåller en maktdimension och 

traditionellt sett har det funnits en syn på att det är de vuxna som vet bättre och att 

det därför självklart är de som bestämmer. Nu för tiden prioriteras att barnen ska ha 

större delaktighet och inflytande men det går inte att komma ifrån att det fortfarande 

är de vuxna som till stor del styr över barnens vardag på förskolan. Det finns också 

ett samband mellan normer och makt (Dolk 2013). Normer och normalisering i sig 

innehåller en maktfaktor som påverkar individers handlingar. Människor tenderar att 

agera efter det som är rätt enligt en norm utan att bli tvingade till det, helt enkelt för 

att de medvetet eller omedvetet anpassar sitt sätt att agera efter dem. Den här synen 

på makt innebär därför att makt inte handlar om att straffa dem som gör fel utan mer 

om att se till att människor inte gör fel från början (Dolk 2013). Jag är därför 

intresserad av att titta på vilka normer som förmedlas till barn vid konflikter. Genom 

att undersöka det hoppas jag att man kan få en inblick i de normer som finns på 

förskolan och synliggöra vad barnen får möjlighet att lära sig i konfliktsituationer. 

Hur vill pedagogerna att barn ska hantera konflikter?    



4 

 

2 BAKGRUND 
 Följande kapitel inleds med att tidigare forskning kring vilka faktorer som kan styra 

pedagoger och barns agerande i konflikter presenteras. Sen kommer en presentation 

av det teoretiska perspektivet som har varit utgångspunkten för denna studie. Kapitlet 

avslutas med en introduktion av tidigare forskning om normer på förskolan och vilka 

faktorer som påverkar dem.  

2.1 Konflikter   

2.1.1 Pedagogers agerande i konflikter 
Pedagogers agerande i konflikter handlar om en kombination mellan pedagogens 

förhållningssätt och hur praktiken är utformad. Bland annat beskriver Arnér (2009) 

hur hon anser att en pedagog ska agera i en konflikt. Hon menar att det handlar om 

att pedagogen har ett ansvar i att fostra barn i hur de ska hantera konflikter, att vara 

vägledande för barnen och visa dem hur de ska hantera dessa situationer när de 

uppkommer. Hur pedagogerna väljer att göra avgörs av deras barnsyn och hon 

betonar att barnet i en konfliktsituation ska mötas med respekt, ömsesidighet, och att 

de ska få komma till tals och göra sina röster hörda. Flera studier har undersökt vad 

som påverkar pedagogers agerande i konfliktsituationer. Bland annat har man 

kommit fram till att pedagogernas sätt att hantera konflikter kan delas in i två olika 

kategorier; ”medling” eller ”upphörande” (Silver & Harkins 2007). ”Medling” 

innebär att pedagogerna hanterar konflikten genom att försöka medla mellan de 

inblandade barnen. ”Upphörande” innebär istället att de går in och sätter direkt stop 

för konflikten. Större delen av pedagogernas agerande i studiens konfliktsituationer 

hamnade under ”upphörande”. Pedagogers agerande påverkas också av vilka barn 

som är inblandade i konflikten. För att pedagogerna i högre grad gick in och satte 

direkt stop för konflikten i de fall där det fanns barn som beskrevs som bråkiga. När 

konflikten istället utspelade sig mellan barn som beskrevs som lugna i sitt sätt valde 

pedagogerna i högre grad att gå in och medla (Silver & Harkins 2007). Forskare har 

också funnit att en ökad medvetenhet kring hur konflikter ska hanteras kan leda till 

att pedagoger får en förändrad syn på konflikter och agerar annorlunda. Doppler 

Bourassa, Harkins och Metha (2008) genomförde intervjuer med pedagoger innan 

och efter att de fick genomgå en metod för att förebygga våld bland barn. Resultatet 

visar att pedagogernas sätt att tala om barns konflikter förändrades och pedagogerna i 

studien visade genom sina svar efter deltagandet i den våldförebyggande modellen 

en större tilltro på att barn ska involveras i hur konflikter ska hanteras. Det genom att 

pedagogerna istället för att gå in och sätta stop direkt, frågar barnen om hur de tycker 

att situationen ska hanteras. Pedagogernas syn på konflikter förändrades också, från 

att ha sett negativt på dem till att istället fokusera på att konflikter och 

konflikthantering leder till något positivt.     

En annan faktor som spelar stor roll för hur pedagoger agerar är hur den pedagogiska 

praktiken är utformad (Arnér 2009). Ju fler regler och striktare schema som 

förskolan har desto mer tenderar pedagogerna att gå in och skälla på barn. Det kan 

också kopplas till tid, beroende på hur fast förskolan är i sina rutiner desto mindre tid 

har pedagogerna att lägga på att hantera konflikter. Att lära sig att hantera konflikter 

kan kopplas samman med att barn ska utveckla samspel och demokratiskt tänkande 

och därför är det avgörande att kommunicera och samtala med barn för att de ska 

lära sig god konflikthantering (Arnér 2009). Blank och Jasinki Schneider (2011) 

visar emellertid en annan synvinkel på pedagogers kommunikation med barn vid 
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konflikter. De menar att pedagogers sätt att uppmuntra barn att använda språket vid 

konflikter främst handlar om att barn ska reglera sina känslor och inte att de ska få 

möjlighet att uttrycka sina tankar kring dessa. Denna studie undersöker språkpraxis i 

skolan för de yngre åldrarna för att se hur klassrumsdiskursen konstruerar konflikter. 

Blank och Jasinki Schneider (2011) ville se hur lärare pratar med elever vid 

konflikter och hur kopplingen mellan språkpraxis, lärarnas förhållningssätt och 

rutinerna i klassrummet ser ut. Analyser av lärares sätt att prata med elever visar att 

det finns språknormer som används vid konflikthantering. De olika språknormerna 

man fann var; att verbalt erkänna och validera känslor, ställa frågor för att avgöra 

orsaken till konflikten, uppmuntra eleverna till att informera om hur man redan 

försökt lösa konflikten och modellera förväntad språkanvändning. Den sista normen 

innebär att läraren säger vad denne anser att barnet ska säga. Ytterligare en norm 

som framkom handlar om den önskade lösningen på konflikten, att be om ursäkt var 

en lösning som föredrogs vid alla de studerade konflikterna.  En slutsats som drogs 

kring detta är att det finns tydliga regler för interaktionen och att dessa är knutna till 

värden i den språkgemenskapen där samtalen utspelar sig (Blank & Jasinki 

Schneider 2011). Lärarnas sätt att uppmuntra barn att använda språket för att hantera 

konflikter, menar Blank och Jasinki Schneider (2011), är kultur- och kontextbunden 

och kan kopplas till diskurser om yngre barns skolgång. Lärarnas sätt att prata om att 

använda språket som strategi för konflikthantering, där barnen själva kan lära sig 

reglera sitt beteende visar att det inte handlar om att barnen ska utveckla oberoende 

och själva kunna lösa sina problem. Istället handlar det om att barnen får 

språkträning och socialiseras in i de språkbruk som är accepterade i den specifika 

kontexten. Det hjälper också de vuxna att behålla kontrollen utan att de öppet 

behöver ha ett auktoritärt ledarskap (Blank & Jasinki Schneider 2011). 

2.1.2 Barns agerande i konflikter 
Barns sätt att handla i konflikter påverkas av olika faktorer, till exempel har studier 

visat att deras ålder spelar roll för hur de hanterar en konflikt. Chen, Fain, Killen och 

Tam (2001) har studerat barns fria lek och konstaterat att barn ofta är involverade i 

konfliktsituationer. Barnens ålder kan kopplas till vilken typ av konflikt som barnen 

har men deras ålder påverkar inte antalet konflikter. Det som utmärker mindre barn i 

konflikter är att de inte i lika hög grad kan ta andras perspektiv och det bidrar till att 

yngre barn har svårare att ge med sig och kompromissa. Därför har yngre barn 

problem med att själva utan stöd från vuxna komma på en lösning på konflikten. 

Dock finns det andra studier som visar motsatsen, Kezura och Flanders (2007), har 

tittat på barns strategier vid konflikter och funnit att även yngre barn kan anpassa sin 

strategier efter vad de vill uppnå, det vill säga, vad målet med deras agerande i 

konflikten är. Chen m.fl. (2001) menar att ju äldre barnet blir ju mer förändras deras 

beteende vid en konflikt och vad konflikten handlar om. Vad barnen bråkar om, 

anser författarna, varierar mellan material i den fysiska miljön, till att beröra mentala 

och sociala faktorer.  En annan faktor som spelar stor roll för barns konflikter är 

kontexten som den utspelar sig i. Det är något som Thornberg (2006) kunnat 

konstatera efter att ha studerat barns konfliktstrategier. Barn har en hög tendens att 

anpassa sitt agerande efter hur personen som de har en konflikt med agerar, vilket 

visar att barnens strategier är kontextbundna. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten för den här studien hämtas i Sommers (2005) teori 

och han menar att det finns ett starkt samband mellan barns utveckling och den 
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kultur som de växer upp i. Det är viktigt att vara medveten om att barnet själv alltid 

inverkar på de sociala situationer som de ställs inför, men att barn inte direkt utsätts 

för de förutsättningar och villkor som samhället skapar utan att dessa förmedlas till 

dem av olika vuxna i barnets närhet, till exempel föräldrar och förskollärare. Det sker 

i vad Sommer (2005) kallar mellanmänskliga dialoger, där barn genom socialt 

samspel ställs inför olika handlingsmöjligheter. Det innebär att barnen i dialogen får 

mening, betydelse och handlingsmöjligheter rekonstruerade för sig av den vuxne 

men samtidigt bygger det på ömsesidighet, eftersom barnen också inverkar på 

situationen. Det leder till att barn utvecklar en förståelse för hur de ska förhålla sig 

till andra och därmed en förståelse för varför de ska handla på ett specifikt sätt i en 

specifik situation. Den mellanmänskliga dialogen är alltid påverkad av kulturen som 

den utspelar sig i och en samhällsinstitution som till exempel förskolan är starkt 

knuten till dess historia och tradition (Sommer 2005). Därför utvecklas barnets 

identitet genom de vardagliga rutinerna de får ta del av på förskolan men också av 

samspelet med de andra barnen och pedagogerna. I detta samspel inverkar också 

olika normer som är med och bestämmer vad som är tillåtet eller inte. Individer 

socialiseras in i olika sociala system genom att de lär sig vad som förväntas av dem. 

Varje institution innehåller olika normuppsättningar där individer har anpassat sig 

kring en uppgift eller funktion som systemet tillhandahåller. De viktigaste 

institutionerna för barns socialisering är familjen, kamraterna och skolan (Hydén 

2002).  

Det finns fler olika definitioner av normer och det är svårt att hitta en enhetlig 

definition av begreppet (Svensson 2008). Begreppet används främst inom 

samhällsvetenskapen och kan där sägas ha två olika inriktningar, varav den ena 

härstammar från den behavioristiska traditionen, där normer ses som en produkt av 

sanktioner, belöningar och straff. Till den här studien hämtas definitionen från den 

andra inriktningen, där Charles H Cooley har haft stor inverkan (Hydén 2002). Han 

introducerade begreppet primärgrupp, och det är i den gruppen som normer skapas, i 

samspelet mellan människor. Definitionen som studien utgår ifrån är den som enligt 

Svensson (2008) är den vanligaste och den innebär att normer ses som utsagor som 

har som syfte att styra och anpassa individers beteenden, de tillhandahåller 

handlingsanvisningar. Utifrån den här definitionen bygger normerna på 

förväntningar om hur individer ska agera. Också en annan definition är aktuell för 

studien och den innebär att normer ger individen ett ramverk och system för hur de 

ska tolka olika situationer. Det blir utgångspunkten som de har att agera efter och 

normerna bidrar med mening och förståelse för hur individen ska agera utifrån vilken 

roll de har i gruppen (Svensson 2008). Utifrån den här definitionen fungerar 

normerna som ett tydliggörande för varför individen är tvungen att agera på ett visst 

sätt och det har en stark koppling till åtagande och plikt. 

Normer kan undersökas både på mikro- och makronivå eftersom en norm i samhället 

(makronivå) påverkar hur individer handlar (mikronivå). Genom att studera hur 

individer handlar går det också undersöka bakomliggande orsaker till varför 

individer handlar på detta sätt, till exempel en norm. Normer på en makronivå 

behöver inte i sig innehålla handlingsanvisningar utan kan fungera på ett 

strukturerande sätt, till exempel ”mannen som norm”. Den normen innehåller inga 

handlingsanvisningar men individer tenderar ändå att utföra olika handlingar på 

mikronivån som kan kopplas till denna norm (Baier & Svensson 2009).    

Det går att göra olika kategoriseringar av normer och en uppdelning kan göras 

beroende på vilket sätt som normerna styr beteende (Baier & Svensson 2009). 
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Konstruktiva normer påminner om spelregler och styr hur interaktion ska gå till för 

olika situationer, det kan handla om allt från hur det går till när man röstar eller 

regler kring en fotbollsmatch. Kompetensnormer handlar om vem eller vilka som får 

utföra vissa handlingar och ta olika beslut. Med en viss roll i en grupp brukar det 

följa vissa normer och också kompetensnormer. En tredje kategori är 

handlingsnormer, som säger hur man ska handla i en situation. Det finns två olika 

typer av handlingsnormer som kan urskiljas beroende på om normen är 

resultatorienterad eller inte (Baier & Svensson 2009).    

2.3 Normer på förskolan 

2.3.1 Pedagogers barnsyn och förhållningsätt 
Vilka normer som finns på förskolan påverkas bland annat av vilken barnsyn 

pedagogerna har (Bjervås 2003). Diskurser om barn och hur man pratar om barn och 

barndom bidrar till att skapa vilket handlingsutrymme som de får i gruppen. 

Diskursen bildas av de individer som ingår i gruppen utifrån hur de agerar och tänker 

om barn och därför grundar sig allt pedagogiskt arbete i förskolan i hur arbetslagets 

barnsyn gestaltas (Bjervås 2003). Klimatet inom arbetslaget föder olika 

förväntningar på hur enskilda pedagoger bör agera i uppkomna situationer (Dolk 

2013). Det kan bli slitningar mellan dessa förväntningar; ” å ena sidan bör en 

pedagog idag vara rolig, snäll, inlyssnande, respektfull och icke-auktoritär. Å andra 

sidan bör en god pedagog vara en auktoritet som upprätthåller regler, ordning och en 

god uppfostran” (Dolk 2013 s.194-195).  Flera forskare (Dolk 2013, Arnér 2009) har 

funnit att pedagoger visar en högre tendens att vara kritiska till arbetskamraters 

agerande i situationer som de tycker att denne har varit för snäll och eftergiven i. Inte 

alls lika ofta kritiseras pedagoger för att de varit för hårda mot barnen. Anledningen 

till det kan vara att en del av dåtidens syn på barn fortfarande påverkar (Dolk 2013). 

En syn där barn sågs som något som måste disciplineras och kontrolleras för att 

undvika kaos. En annan anledning kan vara att pedagogerna har ett framtidsfokus 

och att de i åtanke har att barnen ska utvecklas till demokratiska medborgare. De 

upplever då att det finns en risk med att låta barn komma undan med att inte följa 

regler, att de inte lär sig vad som är rätt och fel sätt att agera på (Dolk 2013). 

 Pedagogernas barnsyn kommer fram genom hur de pratar och agerar, ofta på ett 

medvetet sätt men pedagogerna kan också vara omedvetna om hur deras agerande 

speglar barnsynen (Bjervås 2003). Emilson (2008) har tittat på just vad 

kommunikationen mellan barn och pedagoger säger om vilka förmågor som anses 

önskvärda hos barn och vad som inverkar på fostran i förskolan. Hon skriver;  

De värden och normer som lärare i förskolan medvetet eller omedvetet 

kommunicerar till barnen när de interagerar med dem, kan antas säga något om 

förskolefostran och om vilka barn förskolan bidrar till att konstituera (Emilson 

2008 s.15) 

Här belyser Emilson (2008) fostran utifrån ett samhällsperspektiv då hon menar att 

de normer och värden som förskolan bygger på påverkas bland annat av vilken typ 

av medborgare som samhället vill ha i framtiden. Denna syn på vilka förmågor 

barnet bör få med sig från förskolan är den som återspeglas i läroplanen, Lpfö 98. 

Men eftersom att läroplanen har konstruerats med ett tolkningsutrymme som varje 

pedagog och förskola ska ta ställning till kan fostran också ses utifrån ett annat 

perspektiv, det personliga (Emilson 2008). Det finns en spänning mellan dessa 

perspektiv och det påverkar vilka normer och värden som lärs ut till barnen.  
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2.3.2 Norm som begränsning 
Det är viktigt att vara medveten om normers dubbla natur, ett begrepp som Judith 

Butler introducerat (Dolk 2013). Normerna ger oss människor en grund att utgå ifrån, 

här hämtar vi riktlinjer för hur vi ska agera och samverka. De är nödvändiga inom 

pedagogiken för att de tillhandahåller mål och riktlinjer att sträva efter, vilket kan 

bidra till ett pedagogiskt arbete som bedrivs för ökad jämställdhet och delaktighet.  

Men normerna kan också inverka till att vi begränsas i hur vi får agera och kränks för 

att vi bryter mot en norm. Normerna i förskolan kan kopplas samman med dess 

värdegrundsarbete och där har det framförts kritik mot att barn har för lite att säga till 

om och påverka (Dolk 2013).  

Många forskare inom förskole- och utbildningsområdet ser en tendens till att ”talet 

om det kompetenta barnet har blivit en ny norm mot vilket barn idag bedöms” 

(Elfström 2013, s.235). Det finns en fara i det, för när barn bedöms emot vissa 

kriterier finns det alltid de barn som inte klarar av att leva upp till förväntningarna. 

Nordin Hultman (2011) belyser detta i sin avhandling om pedagogiska miljöer, där 

hon i observationer kunnat se att barn i vissa situationer uppfattas som kompetenta 

men i andra inte alls gör det. Dessa situationer kunde till exempel handla om att 

pedagoger försöker få barnet att delta i en aktivitet som de egentligen inte vill vara 

med i. Det behöver inte vara ett exempel på att pedagogerna vill kränka ett barn utan 

att det istället handlar om att de är så starkt bundna av den reglering av tid och miljö 

som förskolan har. Förskolan idag byggs inte upp kring ett öppet auktoritärt 

ledarskap utan regleringen av barnen sker många gånger genom osynlig styrning som 

ligger i hur pedagogerna valt att reglera tid och rum (Nordin Hultman 2011).  

Markström (2005) tar i sin avhandling; ”Förskolan som normaliseringspraktik” också 

upp hur förskolan som institution skapar normalitet och avvikelse genom de villkor 

som barn och vuxna har att förhålla sig till på förskolan. Till exempel talar 

personalen på förskolan i hennes studie om att barn som har svårt att ta andras 

perspektiv upplevs som problematiska då de ofta hamnar i konflikter med sina 

kamrater. Personalen har den uppfattningen eftersom dessa barn inverkar negativt på 

gruppsamvaron, och att gruppen ska fungera på ett bra sätt tillsammans verkar vara 

en hög prioritet hos personalen. I studien framkommer också att det finns en paradox 

på förskolan. För samtidigt som både personal och föräldrar anser att det viktigt att 

barn lär sig och anpassar sig till förskolans regler, rutiner och normer, framhåller de i 

intervjusvaren att barn ska vara självständiga och till och med kunna göra motstånd 

mot regler (Markström 2005).  

2.3.3 Barn och normer 
Ingram och Bering (2010) ger i sin studie som undersöker barns sätt att skvallra på 

varandra, en intressant inblick i hur barn agerar och påverkas av sociala normer. De 

menar att barns kommunikation till pedagogen ofta handlar om att uppmärksamma 

den vuxne på att en kamrat har brutit mot en social norm som till exempel tagit något 

som någon annan har större rätt till, varit aggressiv eller förstört något. Det visar att 

barn är medvetna om normer och hur det är tillåtet att agera i olika situationer 

eftersom de reagerar när någon annan bryter mot dem (Ingram & Bering 2010). Dolk 

(2013) menar att det är just medvetenheten om normer hos barn som ger dem 

möjlighet att bryta mot dessa. Som exempel ger hon en matsituation som hon 

observerat på en förskola. En pedagogisk måltid bygger på många outtalade regler 

till exempel, bordsskick, vad som är okej att tala om när man äter och att alla ska ha 

ätit färdigt innan man får lämna bordet och så vidare. Alla dessa regler verkar bidra 

till att barnen blir extra motiverade till att bryta mot reglerna och begå ”normbrott”. 
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Det handlar om att barnen gör motstånd mot vuxnas makt. Det blir ett sätt för barnen 

att hävda sig och utnyttja den möjlighet de har att påverka situationen (Dolk 2013). 

Ytterhus (2003) har tittat på vilka sociala regler som utmärker barns samspel och 

funnit att det finns en rad regler som barnen måste förhålla sig till i leken med andra 

barn. De sociala reglerna kan likställas med normer, författaren har valt begreppet 

regel för att barnen själva använder det. Den första regeln handlar om att man inte får 

slåss eller göra så att en kamrat får ont. Den andra regeln innebär att man inte får 

göra bort sig och tredje regeln att man inte får ”förlora ansiktet”. Att ”förlora 

ansiktet” innebär till exempel att ett barn inte får bli jätte ledsen över något som 

kamraterna inte upplever som något att bli ledsen över. Den fjärde regeln handlar om 

att man inte får förstöra andras lek och den sista regeln innebär att ett barn inte får 

vara ”frånstötande” eller ”snuskig”. Bryter ett barn mot en av reglerna så leder det 

till att barnens interaktion avbryts eller aldrig inleds.  
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3 SYFTE 
Syftet är att undersöka hur pedagoger uppmuntrar barn i förskolan att hantera 

konflikter och därmed se vilka normer som kan finnas kring konflikthantering. Men 

också att undersöka vad barnet i och med pedagogens agerande får möjlighet att lära 

sig. 

3.1 Forskningsfrågor (Vetenskaplig frågeställning) 

Hur hanterar pedagoger konflikter mellan barn i förskolan? 

Vilka normer kring konflikthantering kan synliggöras? 

Vilka är de sociala regler som pedagoger vill att barn ska ha med sig kring konflikter 

och konflikthantering? 

Vad har barn möjlighet att lära sig i en konfliktsituation? 
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4 METOD  

4.1 Datainsamlingsmetod  

Först hade jag tänkt att använda observation som metod för denna studie, eftersom 

observationer hade gett mig möjlighet att se hur konflikter hanteras i den kontext där 

de faktiskt uppstår. Genom observationer får forskaren möjlighet att se direkt vad 

människor faktiskt gör och inte bara det de säger att de gör. En nackdel med 

observation som metod är att vad som observeras påverkas av mig som observatör, 

genom att använda ett schema för vad som ska observeras minimeras den selektiva 

perceptionen men det finns alltid ändå en personlig inverkan på vad man ser i 

observationen (Denscombe 2009). Det är också viktigt att som observatör vara 

medveten om att man alltid påverkar kontexten och de man observerar genom att 

man helt enkelt befinner sig på platsen (Christensen & James 2008, Denscombe 

2009). Jag kunde därför se en svårighet i att observera konfliktsituationer utan att 

själv påverka dem för mycket med min närvaro. Konflikter kan också vara 

känslomässigt jobbiga för dem som deltar och det fanns en risk för att de personer 

som var inblandade skulle känna sig utlämnade därför valde jag att inte använda 

observation som metod för denna studie.   

Jag valde istället att göra en kvalitativ intervju och den metoden är lämplig att 

använda när det är mer komplexa frågor som ska besvaras (Denscombe 2009). 

Metoden är därför användbar när det är människors erfarenheter, åsikter och 

uppfattningar som man vill få en insikt om. En kvalitativ intervju innebär att det 

ställs öppna frågor och den liknar ett vanligt samtal med den skillnaden att intervjun 

har ett tydligare fokus (Kihlström 2007). Intervjuer kan utformas på olika sätt och ge 

den intervjuade olika mycket inflytande över samtalet. En strukturerad intervju 

innebär att det är intervjuaren som strikt styr över intervjun, frågorna har bestämts i 

förväg och det finns bara ett begränsat antal svar som den utfrågade kan ge. Denna 

typ av intervju används främst när det är mycket data som ska samlas in. 

Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer ger istället större inflytande till den 

som intervjuas. Den intervjuade får stor möjlighet att utveckla sina tankar och det 

finns inga färdig svar på frågorna. I en ostrukturerad intervju handlar det om att 

intervjuaren ska anstränga sig för att inte ingripa, utan bara presentera ett ämne som 

den intervjuade får utveckla sina tankar kring (Denscombe 2009).  

Jag valde semistrukturerad intervju som metod eftersom jag ville få fram så mycket 

som möjligt av pedagogernas egna tankar och erfarenheter kring ämnet utan att 

riskera att jag skulle begränsa deras möjlighet att fritt besvara frågorna. Anledningen 

till att jag inte valde ostrukturerad intervju var för att jag såg en risk för att jag skulle 

få in för lite data med den metoden. Anledningen är att jag tidigare upplevt att 

människor som bli intervjuade lätt blir obekväma med en allt för tillbakadragen 

intervjuare. Jag utformade öppna frågor som jag sedan kunde dela in i två kategorier 

beroende på att vissa frågor fokuserade pedagogernas syn på hur barn gör i konflikter 

och de andra handlade om hur pedagogerna ser på sig själva i konflikter. Eftersom 

jag ville ha fram hur pedagoger hanterar konflikter och att deras svar skulle vara så 

nära verkligheten som möjligt bestämde jag mig för att ha med tre konfliktexempel 

som de fick besvara hur de skulle hantera. Därför att jag ansåg att det skulle ge mig 

möjlighet att få utförligare svar kring hur de hanterar konflikter. Jag ville att 

exemplen skulle vara vanligt förekommande konflikter på förskolan och enligt min 

erfarenhet är det vanligt att barns konflikter handlar om vem som har rätt att ha en 
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sak, att ett barn retas eller vem som ska få vara med och leka. Därför valde jag att 

konstruera tre konfliktsituationer som handlade om dessa konflikter. För att få hjälp 

med att utforma exemplen använda jag mig av en bok; ”Öppna för samtal, 

arbetsmetoder i klassrummet” av Elisabeth Nemerth (1997). Den gav mig en idé 

kring hur jag kunde skriva mina exempel och sen konstruerade jag mina 

konfliktsituationer. Jag formulerade sedan fyra frågor som pedagogerna skulle 

besvara kring konfliktsituationerna. Intervjufrågorna och konfliktexemplen redovisas 

i bilagan.     

4.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes på två förskolor som jag är bekant med sedan tidigare. De 

valdes på grund av att pedagogerna kände till mig sedan tidigare, och jag ansåg att 

det skulle underlätta för att få dem att vilja ställa upp på att delta i studien.  Jag valde 

att fråga fem pedagoger eftersom jag ville ha med alla pedagoger som jobbade på de 

avdelningar som jag valt att genomföra intervjuerna på. Eftersom jag först valde att 

intervjua pedagoger på en småbarnsavdelning ville jag att de andra pedagogerna 

skulle arbeta på en avdelning med större barn. För att det skulle ge mig möjlighet att 

få se om pedagogernas syn skiljde sig åt beroende på barnens ålder.  

På småbarnsavdelningen är barnen 1-2 år gamla och där jobbar tre pedagoger. Jag 

har valt att kalla dem Kristina, Petra och Carin. Kristina är förskollärare och Petra 

och Carin är barnskötare. På den andra förskolan har jag intervjuat två pedagoger 

som arbetar på en avdelning med större barn som är 4-5 år gamla. Jag har valt att 

kalla dem Sofia och Camilla, och Sofia är förskollärare och Camilla är barnskötare. 

Alla de intervjuade pedagogerna har mångårig erfarenhet av att arbeta i barngrupp.  

4.3 Genomförande 

Jag kontaktade de som jag ville intervjua genom att söka upp dem och fråga på plats 

om de kunde tänka sig att vara med i studien och alla de tillfrågade pedagogerna ville 

vara med. Sedan bokade vi in en tid för intervjun. Alla intervjuerna genomfördes 

avskilt, i rum där vi kunde stänga in oss för att slippa bli störda. Jag spelade in alla 

intervjuerna på min mobil för att underlätta för att jag inte skulle missa viktig 

information och för att jag skulle ha möjlighet att fokusera på det som sades. Varje 

intervju tog runt en halvtimma att genomföra.   

 Under den första intervjun började jag med att läsa konfliktexempel 1 och gick 

vidare med att ställa följdfrågorna, sedan gjorde jag på samma sätt med exempel 2 

och 3. Jag avslutade den intervjun med att ställa frågorna kring pedagogens agerande 

och sedan de frågorna som handlade om barnens agerande. Min roll under den 

intervjun var att jag försökte att tänka på att inte påverka pedagogens svar genom att 

själv komma med inlägg kring det hon sa utan jag ställde helt enkelt nästa fråga när 

jag upplevde att hon svarat färdigt. När jag sedan i efterhand analyserade hur 

intervjun gått upplevde jag att jag ställt frågorna i fel ordning. När hon besvarade 

frågorna kring sitt eget och barnens agerande hänvisade hon ofta till det som hon sagt 

kopplat till konfliktexemplen. Jag kom därför fram till att jag genom i vilken ordning 

jag ställt frågorna till viss del begränsat hennes svar. Därför valde jag att i nästa 

intervju börja med att ställa frågorna och sedan läsa konfliktexemplen. Jag valde 

också att delta mer aktivt i det som pedagogen sa genom att göra spontana inlägg för 

att få en mer samtalsliknande intervju och inte vara helt styrd av de förutbestämda 

frågorna. När jag analyserade den intervjun kom jag fram till att det gett mig 

utförligare svar eftersom när pedagogen först besvarade frågorna påverkades svaren 
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inte av konfliktexemplen. Jag upplevde också att pedagogen kände sig bekvämare 

med att jag deltog mer aktivt i intervjun och att hon därför besvarade frågorna mer 

detaljerat. Därför valde jag att ha det upplägget på alla de nästkommande 

intervjuerna.      

4.4 Bearbetning av material 

 Det inspelade materialet som jag fick ihop vid intervjuerna transkriberades till text 

för att kunna sorteras in i olika grupper. Jag började med att märka alla pedagogernas 

svar med deras namn för att alla svar skulle kunna kopplas ihop med rätt person. 

Sedan gjorde jag en första kategorisering utifrån mitt syfte, där jag delade in svaren 

utifrån om de pratade om sitt förhållningsätt eller om de pratade om hur barnen 

agerar i konflikter. Dessa två stora grupper kunde jag sedan bryta ner i mindre 

genom att titta på mer exakt vad pedagogerna fokuserade. Gruppen där de pratade 

om sitt förhållningssätt kategoriserades in i följande nya grupper: Vad pedagoger vill 

att barnen ska lära sig, deras syn på vad en konflikt är, hur de anser att man ska 

hantera en konflikt, faktorer de anser avgörande för att en konflikt ska hanteras på ett 

bra sätt, vilken kompetens en pedagog behöver, i arbetslaget, förebygga konflikter 

och yttre faktorer.  

Gruppen hur de ansåg att barn agerar i konflikter sorterades in i följande grupper: 

Pedagogens syn på barn i konflikter, när man ska bryta barns konflikter, vad 

pedagogen anser avgör hur barn hanterar konflikter och vad konflikter handlar om.  

I nästa steg försökte jag se sambandet mellan de olika grupperna för att kunna 

tematisera dem och utgångspunkten där var att se vilka normer som framträdde kring 

hur pedagogerna beskrev sitt sätt att hantera konflikterna. Mönstret som framgick 

kring hur de gjorde tolkade jag som olika normer och normerna blev i sin tur olika 

grupper. Nu kunde jag reducera antalet grupper och se över- och undergrupper. De 

grupper jag valde att ta bort handlade om hur pedagogerna förebygger konflikter och 

yttre faktorer. De togs bort eftersom jag ansåg att det inte kunde kopplas till studiens 

syfte. Grupperna som blev kvar sorterades in i två huvudgrupper varav en första var; 

Pedagogens syn på konflikter, med undergrupperna: Pedagogernas syn på barns 

kompetens i konflikter och vad pedagogerna anser avgörande för hur barn hanterar 

konflikter. Den andra huvudgruppen var: Regler kring konflikthantering, med 

undergrupperna: Du ska inte slåss, hantera konflikter genom att prata, leka tre, att 

göra förlåt och du får inte ta andras saker.     

4.5 Forskningsetiskt övervägande 

De forskningsetiska övervägande som jag gjort i denna studie innefattar 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att de som deltar i en studie ska 

informeras om dess syfte. Jag informerade pedagogerna om vad intervjun skulle 

handla om och att den var till min c-uppsats vid samma tillfälle som jag frågade dem 

om de ville ställa upp på att låta sig intervjuas. När det var dags för intervjutillfället 

informerade jag dem igen om syftet med intervjun och bakgrunden till denna 

undersökning. Därmed anser jag att jag har tagit hänsyn till informationskravet men 

också samtyckeskravet som innebär att deltagarna har själva rätt att bestämma om de 

vill vara med i studien eller inte. Dessutom informerade jag dem om att de har rätt att 

ångra sig i efterhand om de senare skulle komma på att de inte vill att deras uppgifter 

används. Konfidentialitetskravet handlar om att personerna i en studie ska behandlas 
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med största möjliga konfidentialitet vilket innebär att forskaren ska vara ytterst 

försiktig med alla personuppgifter och information om de som deltar i studien 

(Vetenskapsrådet 2002). Jag har tagit hänsyn till det kravet genom att jag har bytt ut 

pedagogernas namn mot fiktiva namn och där pedagogerna nämnde ett barns namn i 

intervjun så har jag bytt ut det mot ett fiktivt namn. Jag har också valt att lämna så 

lite information om förskolorna som möjligt. Den enda informationen jag ger är hur 

gamla barnen är på avdelningarna och hur många pedagoger som arbetar på varje 

avdelning. Materialet jag fick från intervjuerna förvaras också på ett sätt som gör att 

jag är den enda som har tillgång till pedagogernas personuppgifter. Nyttjandekravet 

innebär att den information som samlas in får bara användas till forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Jag har tagit hänsyn till det kravet genom att materialet som 

samlades in endast används till denna studie.     

4.6 Metodkritik 

Validitet är ett av de viktigaste kriterierna för att bedöma forskning och det 

innehåller flera olika aspekter. Den övergripande aspekten anses av vissa vara 

”measurement validity” som innebär att de valda grundläggande begreppen som 

används för studien överensstämmer med val av metod (Karlsson 2007). För denna 

studie används norm som grundläggande begrepp, ett begrepp som kan vara 

beskrivande till sin karaktär. Pedagogernas svar som beskriver hur de gör kan därför 

tolkas som en norm. Det visar därför att det finns ett samband mellan studiens 

grundläggande begrepp och val av metod (intervju) och det ger en högre validitet. Ett 

problem med intervju som metod är att det kan vara svårt att ställa öppna frågor och 

som intervjuare inte inverka på hur de intervjuade väljer att svara. Det kan också 

vara lätt att svara att man agerar på ett visst sätt i en specifik situation men att det 

kanske inte är så man agerar när en liknande situation uppstår på riktigt. Därför ska 

man vara medveten om att det kan finnas bakomliggande förklaringar till varför en 

person svarar på ett visst sätt till exempel att de är påverkade av sociala normer 

(Lantz 2011). Validiteten kan därför ha blivit mindre i denna studie utifrån att 

pedagogerna kanske svarat det de förväntas svara. Samtidigt finns en tidsfaktor som 

alltid inverkar på verkliga situationer, de har oftast inte tid att reflektera över hur de 

ska hantera en konflikt utan ingripandet sker instinktivt. Vid en fråga får de tid att 

reflektera över hur de skulle agera och det säger därför något om vilken målbild de 

har med sitt agerande vid konfliktsituationer. Det är så de vill agera när dessa 

situationer uppstår. Därför anser jag att svaren har en validitet kring hur pedagogerna 

agerar i sitt naturliga sammanhang. Denna aspekt av validitet kallas ”ecological 

validity” (Karlsson 2007). En annan aspekt av validitet kallas ”external validity” och 

handlar om resultatets generaliserbarhet (Karlsson 2007). Urvalet till min 

undersökning är inte slumpmässigt och resultat som baseras på ett icke slumpmässigt 

urval kan inte generaliseras men det behöver inte vara ett problem med kvalitativa 

undersökningar som vill förklara ett fenomen kring till exempel sociala processer 

(Lantz 2011). Deltagarna i denna studie valdes ut för att de är pedagoger på 

förskolan med mångårig erfarenhet, de kan därför sägas vara specialister på sitt 

område vilket ger dem en högre trovärdighet (Denscombe 2009). Därför kan jag anta 

att de känner till hur konflikter hanteras på förskolan och att deras åsikter kan vara 

representativa för en större grupp. Samtidigt innebär intervju som metod att 

informationen är starkt knuten till intervjuaren och den kontext som intervjun sker i 

vilket minskar tillförlitligheten (Denscombe 2009). Men jag vill ändå mena att det 

går att anta att resultatet till en viss del kan generaliseras, beroende på att jag har 

kunnat tematisera pedagogernas svar och tydligt kunnat se samma tendenser i hur de 
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säger att de agerar och vilken syn de har på barn i konflikter. Att flera intervjuer ger 

återkommande teman visar att idén och åsikten kan delas av en större grupp och 

leder till att resultatet har större tillförlitlighet. Det ökar också möjligheten för att 

resultatet i större utsträckning skulle kunna sägas vara överförbart till andra fall 

(Denscombe 2009).        
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5 RESULTAT 

5.1 Pedagogers syn på vad en konflikt är 

Alla pedagogerna anser att det är svårt att svara på vad en konflikt egentligen är. 

Störst tveksamhet kring vad en konflikt är visade de pedagoger som arbetar med 1-2 

åringarna. Det tycks handla om att det beror på hur konflikten artar sig, att en 

situation kan börja som en konflikt men beroende på hur den löser sig så kanske det 

inte var en konflikt i alla fall. Kristina säger: 

Först tänkte jag så här, att en konflikt är ju någonting som uppstår jämnt när ett 

barn ja.. när det blir en konflikt. När de börjar bråka om någonting. Men sen å 

andra sidan, vi vill ju gärna att de ska lösa det själva, å kan de lösa det själva är 

det en konflikt då? Eller är det en större diskussion? För de här barnen har ju inte 

språket. Hade det varit med större barn hade jag nog sagt att en konflikt, där man 

kan diskutera. Nu ska jag inte bli så djup.. Vad är en konflikt? Det är när barn, 

när det inträffar något som de inte är sams över. 

Petra har samma funderingar, att om barnen kan lösa det själva så är det kanske inte 

någon konflikt. Det krävs att barnen bråkar om någonting länge och att hon måste gå 

in i situationen för att hon ska anse att det är en konflikt. Carin lägger precis som 

Kristina ett åldersperspektiv på vad en konflikt är. Hon säger: 

Mellan barn menar du då.. ja det är väll egentligen smågnabb och så där. Det är 

ju egentligen inga riktiga konflikter kan man tycka. Det är mer konflikter ju äldre 

de blir. Även om de när de är små puffar på varandra och tar saker, det är ju inga 

konflikter tycker jag direkt. 

Sofia och Camilla anser att konflikter hör samman med känslor, att när det blir 

motstridiga känslor eller att någon blir arg är det en konflikt. Camilla anser likt de 

andra tre att det beror lite på hur situationen ser ut, att det kan variera vad som kan 

sägas vara en konflikt eller inte. Sofia är den enda av pedagogerna som tar upp att 

det kan vara positivt med konflikter för att de kan leda till något bra. 

Pedagogerna anser att barns konflikter till största del handlar om att de tar saker från 

varandra och bland 1-2 åringarna är det den enda sortens konflikt som Kristina och 

Carin kommer på. Petra säger att det också kan handla om att ett barn inte får sin 

vilja igenom. Deras svar visar att de kopplar det till barnens ålder men en konflikt 

om en sak verkar vanlig även mellan 4-5 åringarna för Camilla nämner den som mest 

förekommande. Pedagogerna visar dock med sina svar att de anser att barns 

konflikter blir mer komplicerade ju äldre de blir. Carin säger: 

När de är så här små är det ofta att de tar saker från varandra. Kanske puttar till 

varandra eller så. Sen när de blir större då kan det bli lite mer invecklat. Går och 

retar varandra, skvallrar och sådant. Det är lite annat kanske. 

  Bland 4-5 åringarna finns det fler typer av konflikter, det kan till exempel handla 

om att vissa barn inte får vara med. Sofia berättar att det har att göra med att det 

finns gamla grupperingar kvar i deras nya grupp. Vissa barn känner varandra väl sen 

tidigare och har svårt att släppa in nya barn i sina lekar. Men även att barn som leker 

mycket med varandra bråkar för att de helt enkelt leker för tight och tröttnar på 

varandra. Det kan också vara så att en del barn har svårt med lekkoderna och därför 

hamnar utanför. 

Alla pedagoger anser det svårt att definiera vad en konflikt är och vissa av dem 

menar att det är olika beroende på hur situationen artar sig. Den vanligaste konflikten 

bland både 1-2 åringarna och 4-5 åringarna är att de bråkar om en sak. 
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5.1.1 Pedagogers syn på barns kompetens i konflikter 
De intervjuade pedagogerna ger en bild av att ett barn i en konflikt är ett barn i behov 

av stort stöd för att kunna hantera situationen. Ord som ”hjälpa” och ”stötta” används 

ofta i pedagogernas svar för att beskriva barnens strategier vid konflikter. Sofia säger 

till exempel: 

De kommer och säger till gör de. Inte kanske att de löser konflikten fullt ut själva 

utan de kommer i stor utsträckning och säger till oss så vi kan gå in och hjälpa 

dem. 

Alla pedagogerna menar att barnen ofta påkallar de vuxnas uppmärksamhet genom 

att dels komma och be om hjälp men oftast att de skriker, gråter och blir ledsna. Det 

är främst de äldre barnen som ber om hjälp genom att använda det verbala språket 

medan de mindre ofta gråter eller använder sig av kroppsspråket. Att barnen ber om 

hjälp anses utav flera av pedagogerna som en kompetens i sig. De menar att det är 

bättre om barnen kommer och säger till istället för att de tar till nävarna och slåss. 

Vilket flera av pedagogerna menar är vanligt att mindre barn gör i 

konfliktsituationer. Sofia säger: 

Barnen har blivit duktiga med att våga komma och säga till istället om det är 

någon kränkning som sker längre ifrån som vi inte har märkt. 

Camilla kopplar det till att barnen känner en tillit till de vuxna, hon säger: 

Så de är ju väldigt trygga barnen så att de vågar komma till oss när det är något 

som är tokigt. 

Även att barnen blir upprörda i en konflikt och reagerar genom att skrika kan ses 

som någonting bra. Kristina säger: 

Det är inte så mycket bråk här, det är väll oftast att de blir ledsna. De visar i alla 

fall att det inte är okej och det är bra. 

Kristina menar att det är viktigt att barn lär sig att säga ifrån. När hon pratar om barn 

som har svårt att säga ifrån menar hon att det finns vissa barn som inte bryr sig så 

mycket om att andra tar deras saker för att de är vana vid att ge med sig. Hon anser 

då att det är viktigt att som pedagog i sådana situationer gå in och säga ifrån åt det 

barnet, visa att det är inte okej att andra tar dina saker. 

Den typ av konflikt som barnen är duktiga på att lösa själva, anser pedagogerna för 

1-2 åringarna handlar om konflikter om vem som får ha en sak eller inte. Alla tre 

pedagogerna som jobbar på den avdelningen menar att det också är den vanligaste 

typen av konflikt. Oftast löser det sig genom att ett barn ger med sig för att de hittar 

något annat som de vill ha istället. På avdelningen med 4-5 åringarna verkar det 

handla om att barnen har blivit duktiga på att ta till alternativa strategier och prata 

istället för att bråka. Sofia nämner att barnen blivit duktiga med cyklarna, att dela 

med sig och turas om och därför blir det mindre konflikter om vem som ska ha rätt 

till cykeln. Sofia säger att det då är viktigt att berömma barnen och påtala för dem att 

de löste situationen på ett bra sätt. Camilla menar att barnen har blivit duktiga på att 

lösa konflikter i sina rolllekar. De har en grupp barn som ofta leker mamma, pappa, 

barn och det brukar ofta bli diskussioner om vem som ska vara vad i leken, något 

som Camilla anser att de oftast brukar kunna komma fram till en lösning på själva. 

Hon säger: 

Man hör dem diskutera, de pratar med varandra, ”då vill inte jag vara med”. ”Ja 

men om du får vara det och det?”. Så diskuterar de sins emellan och oftast brukar 

det bli bra. 
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Pedagogerna anser att barn behöver hjälp och stöttning för att lösa sina konflikter. 

Barnen är duktiga på att uppmärksamma de vuxna på att de behöver hjälp och detta 

görs genom att de skriker, blir ledsna, använder sitt kroppsspråk eller kommer och 

berättar. De små barnen är duktigast på att lösa konflikter om saker och det är också 

de större barnen men även att de kan hantera konflikter i sina rollekar på ett bra sätt.   

5.1.2 Vad pedagoger anser avgörande för hur barnen 
hanterar konflikter 

 Flera av pedagogerna menar att ålder och utveckling har stor betydelse för hur 

barnen hanterar konflikter. De kopplar samman det med att små barn inte har det 

verbala språket och därför har andra förutsättningar för att handskas med konflikter. 

Carin säger att deras ordförråd har betydelse för hur de kan lösa det. Sofia menar att 

det är vanligt att barnen på hennes avdelning tar till nävarna i konflikter och hon 

anser att det överlag är vanligt bland små barn. Kristina menar också att det 

egocentriska tänkandet är större när barnen är små, hon säger: 

Å ibland ser man ju bara saken, den ska jag ha, det är väldigt ego när man är ett 

år. Det är ju väldigt mycket ego sen med när man blir lite större men då ser man 

andra på ett lite annorlunda sätt. 

Kristina och Sofia lyfter också att barnens erfarenheter hemifrån spelar stor roll. 

Sofia menar att hur barnen är vana att hantera konflikter hemma påverkar hur de 

reagerar vid konflikter på förskolan. Är de inte vana vid tillsägelser kan de vara 

väldigt känsliga för att hamna i konflikter. Sofia säger: 

Ja en del tar åt sig så väldigt om man blir ledsen och arg på dem. En del är så 

känsliga så att de nästan börjar gråta. Det är så olika från barn till barn om de 

vana vid konflikthantering, så man får ju göra lite olika mot alla.  

Kristina anser att om barnen har syskon kan inverka på hur känsliga de är, att de 

barnen med syskon är mer tåliga och framförallt märks det på en småbarnsavdelning.  

Alla pedagogerna belyser också sin egen roll som viktig. Sofia säger: 

Det är nog bra pedagoger egentligen, att man är med och lyssnar och är delaktig. 

Verkligen ser och reagerar, det är nog det viktigaste. 

Flera av pedagogerna menar att barnens språkutveckling har betydelse för hur 

pedagogen kan hantera barnens konflikter. Kristina säger att det är möjligt för 

pedagogerna att diskutera och förklara på ett annat sätt när barnen har ett mer 

utvecklat ordförråd. Framförallt att barnen då förstår mer av det som pedagogen vill 

få fram. Carin lägger också vikt vid hur barnet är som person, hon menar att det är 

svårare att diskutera med vissa barn beroende på vad de har för temperament. Hon 

säger också att det är lättare för henne som pedagog att avvärja de små barnens 

konflikter för att det går att avleda dem genom att flytta deras fokus till något annat.    

Sofia menar också att hur bra miljöerna är utformade har effekt på barns benägenhet 

att hamna i konflikt, om det till exempel är trångt är risken för konflikter större. Petra 

är också inne på vikten av att pedagogerna tänker till kring utformningen av miljön. 

Hon menar att vissa lekar inte passar för att kunna lekas i samma rum. För kring 

konfliktexemplet med pojkarna som tar flickornas kuddar säger hon: 

Först kan jag ju tycka att ett rum, att man har samma grejer. Det måste jag säga 

först, det reagerar jag över på en gång. Att de kan bygga höga torn i samma rum 

som de kan leka mamma pappa barn-leken. 
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Alla pedagogerna lyfter barnens ålder som avgörande för hur de hanterar konflikter. 

Framförallt kopplar de det till barnens språkutveckling. De menar också att bra 

pedagoger är viktiga för hur barn hanterar konflikter. Hur miljön är utformad på 

förskolan är även det en faktor som kan påverka om barn hamnar i konflikt eller inte.  

5.2 Regler kring konflikthantering 

Alla pedagogerna nämner när det gäller konflikthantering att barnen ska lära sig 

sociala regler kring hur man behandlar andra. De använder ord som respekt, hänsyn, 

samarbete och att man ska vara generös. Kristina säger: 

Respektera varandra, alla är lika värda och alla får vara med. Det som ingår i 

värdegrunden. 

Petra menar att konflikthantering handlar om att barnen ska lära sig kompisregler, 

som hon förklarar på följande sätt: 

Hur man är mot sin kompis, man sitter inte och sparkar på sin kompis eller 

knuffar på dem. Man är snäll som kompis.  

Sofia är den enda som uttryckligen pratar om att hon vill att barnen ska lära sig 

konflikthantering som en sak i sig, att de ska lära sig hantera konflikter själva. Hon 

säger kring konfliktexemplet med pojkarna som tar kuddarna:  

Helst vill jag att de ska lära sig konflikthantering egentligen. Att de ska lära sig 

att lösa det själva. Dels att flickorna säger till pojkarna då, att de förklarar för 

pojkarna att det är inte okej att göra så här, då blir vi ledsna om ni förstör för oss. 

Å pojkarna ska ju också lära sig å lösa konflikter, de ska ju egentligen inte gå in 

och ta tjejernas där då. 

Sofia sätter också barnens sätt att hantera konflikter i perspektiv på hur vuxna 

hanterar konflikter. Hon menar att alla vuxna egentligen inte kan hur man ska göra 

och därför är det inget som man kan kräva att barnen ska kunna på förskolan. Hon 

liknar det vid en stor process som pågår hela livet och att barnen lär sig mycket 

genom att vara på förskolan för att de får social träning där. Även Camilla kopplar 

barns sätt att hantera konflikter till hur vuxna bör göra. Hon betonar att det handlar 

om att prata med varandra, att både barn och vuxna ska hantera konflikter på det 

viset. 

Pedagogerna vill att barnen genom konflikthantering lär sig att visa respekt, hänsyn 

och att de ska kunna samarbeta med varandra. En pedagog ser konflikthantering som 

en kompetens i sig som hon vill att barn ska utveckla. Samtidigt menar hon att det 

inte är något som man kan kräva att barnen ska kunna eftersom det finns många 

vuxna som inte kan detta.   

5.2.1 Norm: Konflikter hanteras genom att prata 
 När pedagogerna diskuterar kring hur de gör när de valt att gå in i barns konflikter 

kretsar hanteringen kring att de ska samtala sig fram till en lösning. Men 

pedagogerna visar på lite olika fokus i sina samtal med barnen. Camilla säger: 

Det handlar ju, jag tycker att det här med konfliktlösningar handlar om att i 

huvud taget eller det här med konflikter över huvud taget, det är att man ska vara 

med och försöka få en dialog mellan barnen och att de lyssnar på varandra. 

Hennes fokus ligger på att barnen ska prata kring hur de uppfattar konflikten och 

sätta ord på sina känslor. Båda barnen skulle få förklara hur de känner det för att få 

den andra parten att förstå varför de reagerat som de gjort. Att de klargör hur de 

tänker kring det som skett. Petra har samma fokus och hon menar att om hon inte sett 
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en konflikt försöker hon få barnen att kommunicera med varandra. Medan Sofia 

istället beskriver vikten av att prata utifrån att hon förklarar och sätter ord på barnens 

känslor. Hon säger: 

Jag skulle gå och prata med flickorna då och säga förstår ni att hon blir jätte 

ledsen när hon inte får vara med er och leka? Ni brukar vara jättebra kompisar 

och leka tillsammans och nu är hon ensam. Prata med dem då och se om inte hon 

också kan få en roll och fråga vad de ska leka. 

Samtidigt menar hon att det är viktigt att alla inblandade får berätta vad som har hänt 

så att hon kan sätta sig in i situationen ordentligt. Carin har samma fokus som Sofia 

då hon menar att hon går in i barnens konflikter och talar om att till exempel, förstår 

du att kompisen blir ledsen när du gör så här. 

Pedagogerna uppmuntrar barnen att hantera konflikter genom att prata om det som 

hänt för att tydliggöra barnens känslor för varandra. Vissa pedagoger vill att barnen 

själva ska sätta ord på sina känslor medan andra gör det åt barnen.  

5.2.2 Norm: Konflikter hanteras genom att pedagogen gör 
en bedömning 

Alla pedagogerna utom Sofia menar att det är tillåtet för barnen att gå undan och 

bara leka några stycken ibland. Att alla måste inte hela tiden få vara med och leka, att 

de flesta tycker så visar också Sofia när hon pratar om det här. Hon säger: 

Det har vi diskuterat lite på förskolan, vi har läst.. kommer inte ihåg vad boken 

heter men de flesta pedagoger tycker att det är okej, att man ska få välja och man 

ska inte behöva leka alla. Man ska ha rätt att leka ett fåtal. Själv tycker jag inte 

att det är okej. Jag försöker lära barnen att man ska lära sig att leka med alla på 

förskolan. Jag tycker att det är en bra grund när man är liten, att man lär sig det 

och har det som mål. 

Sofia är den enda som tydligt svarar att det inte är okej att leka bara några stycken 

medan de andra pedagogerna istället ser det som att det är barnens rättighet att ibland 

leka bara några stycken. Samtidigt ger de andra pedagogernas svar en bild av att 

barnens rätt att leka ett fåtal påverkas av olika faktorer. Det beror på hur situationen 

såg ut från början, vilka barn som är inblandade och vad för lek det handlar om. 

Kristina säger: 

Nu kan jag tycka att har de lekt tre stycken innan och har haft jätte skoj så är det 

synd om den tredje som inte får vara med. Sen kan det vara så om man tar ett 

annat exempel; Om Stina och Anna är inne och leker med någonting och då 

kanske den leken bara är för två. Ibland måste man få leka bara två och ibland så 

får man inte det. Det är helt beroende på vad det är för barn kvar, hur ser 

sammansättningen ut. Där kan jag tycka att har de lekt och haft jätte roligt innan 

så kan de nog fortsätta att leka tre när man gungar, då får man turas om eller ta 

tid medan man gungar eller göra det till en samarbetsövning.  

Hennes svar visar att det är upp till pedagogen att bedöma när barnen ska ha rätt att 

leka några stycken eller när de inte får det. De andra pedagogerna menar också att 

det är okej att leka ett fåtal men samtidigt är alla överens om att det inte är det i 

exemplet med flickorna som vill vara två och gunga. En avgörande faktor för att det 

inte är tillåtet handlar om att den tredje flickan som inte får vara med blir ledsen. 

Alla pedagogerna menar att de skulle försöka få in henne i leken på olika sätt och få 

de andra att förstå att hon blir ledsen när hon inte får vara med. Petra berättar att hon 

skulle försöka hitta en ny aktivitet som alla tycker är rolig och på det viset få in den 

tredje flickan i leken igen. Samtidigt menar hon att i vissa fall kan det vara så att 
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kanske två barn leker en lek väldigt bra och om en tredje då kommer in så förstörs 

den leken. Avgörande för henne om barnen ska ha rätt att leka några handlar därför 

om alla var med i leken från början. 

Alla pedagoger utom Sofia ser det som barns rättighet att kunna välja att bara leka ett 

fåtal men deras svar visar att det är upp till pedagogen att bedöma när barnen har rätt 

att göra det. 

5.2.3 Norm: Konflikter hanteras inte genom att slåss  
Pedagogerna avgör om de ska gå in i en konflikt genom att göra en bedömning av 

varje situation. De avvaktar en stund på avstånd för att se hur konflikten artar sig. 

Camilla menar att pedagogen finns ju alltid där i närheten, och att man får iaktta 

barnen och lyssna uppmärksamt på hur det utvecklar sig. Petra berättar att på hennes 

förskola är det också något som har diskuterats på hela förskolan och pedagogerna 

har fått utbildning i vikten av att kunna ta ett steg tillbaka och låta barnen hantera 

konflikterna själva.  

Det har också betydelse vilka barn det är som är inblandade i en konflikt Petra säger: 

Man får känna av situationen och sen när man har jobbat med barnen ett tag då 

vet man ungefär hur dom gör i konflikter. En del barn vet man att de knuffas, att 

de knuffas till direkt och där får man gå in och sätta stop direkt. 

Om barnen blir ledsna eller om någon är elak och retas kan vara faktorer som innebär 

att de tar beslut att hjälpa barnen med konflikten.  Alla pedagogerna menar dock att 

om barnen börjar slåss är det ett tydligt tecken på att de ska gå in och bryta 

konflikten eller börja medla mellan barnen. Det kan handla om att ett barn knuffas, 

slår eller sparkar. Carin säger: 

Det är ju om det blir riktigt allvarligt så de börjar slåss och slår till varandra. Då 

måste man rycka in. 

Sofia kopplar varför det inte är okej att slåss på förskolan i förhållande till samhället 

i stort. Hon menar att det går ju inte bygga vårt samhälle på de premisserna, för att 

ingen skulle trivas då. Ingen skulle våga komma till förskolan om det byggde på vad 

hon kallar ”djungelns lag”. Förskolan måste fungera för att alla ska trivas och må bra 

där.  

Pedagogerna bedömer från situation till situation om de ska gå in i barns konflikter, 

men börjar de att slåss tar de alltid beslutet att gå emellan. 

5.2.4 Norm: Konflikter hanteras inte genom att ta andras 
saker 

Alla pedagogerna uttrycker tydligt att det inte är okej att gå och ta något som någon 

annan har. Carin säger: 

Det är ju när de tar saker från varandra också men då får man.. Det måste ju vara 

rättvist, någon kan inte bara komma och rycka ifrån någon annan då får man 

också ingripa. Se till så att det blir rättvist. 

De andra pedagogerna menar också att det inte under några omständigheter är okej 

att bara ta någon annans sak och vem som har rätt till den handlar om vem som hade 

saken först. I konfliktexemplet med pojkarna som tar de kuddar som flickorna har 

visar Sofia tydligt att hon anser att det är fel genom att hon säger att hon vill att 

pojkarna ska förstå att de inte kan ta flickornas kuddar. Camilla säger också: 
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Jag skulle försöka att få pojkarna att förstå att flickorna vill ha sina kuddar där. 

Att de får ha sina kuddar att leka med som de hade från början.  

När Petra beskriver hur hon hanterar situationer där hon inte sett konflikten från 

början visar också på hur viktigt hon anser att det är att det barn som har en sak först 

är den som har rätt till den. Hon säger: 

Man tar inte ställning, om jag inte har sett vem som hade saken från början så 

kan jag ju inte bara komma in. Jag såg att någon tog den men jag vet inte om den 

hade den från början. För det kan ju vara den som tar tillbaka den. Å då har jag 

som regel att kan jag få dem att kommunicera och de inte kan lösa det då säger 

jag; att då tar jag den istället och så får ni göra något annat. 

Det hon ger uttryck för här är att det är bättre att hon tar saken om hon inte vet vem 

som hade den först istället för att riskera att den som tog den är den som får saken. 

Alla pedagogerna anser att det inte är okej att ta andras saker och vem som har rätten 

till saken avgörs av vem som hade den först. 

5.2.5 Norm: Konflikter hanteras genom att göra förlåt 
Flera av pedagogerna ger uttryck för att en konflikt som hanteras på ett bra sätt 

innebär att barnen ska medverka till att det ska kännas bra för den andra parten i 

konflikten. Exempelvis säger Kristina att alla ska känna sig nöjda och helst vara 

glada efter en konflikt. Camilla och Sofia belyser också vikten av att barnen blir 

sams och ska känna sig tillfreds med situationen. Här kommer de in på hur de arbetar 

med förlåt, att det handlar om att göra förlåt. Camilla säger:  

Sen är det här med förlåt, att det ska ha betydelse. Vi gjorde observationer där 

jag arbetade tidigare och då såg vi att det var ett ord som barnen bara använde 

utan att det hade någon betydelse. Man måste göra förlåt, göra kompisen glad 

igen. Att man kanske kramar om eller ger en klapp på axeln, visar att man menar 

det. Då får barnet också se att kompisen har förlåtit en.  

Också Kristina och Carin är inne på betydelsen av förlåt, Carin menar att det inte 

bara ska vara ett ord utan att barnet måste mena något med det. Kristina tycker att det 

tjatas för mycket om att barn ska säga förlåt och att de istället ska göra kompisen 

glad igen. Hon beskriver det dock på samma sätt som Camilla beskriver ”att göra 

förlåt”, att det handlar om att man kan ge kompisen en klapp på kinden eller en kram. 

Hon säger: 

När de själva kan se att, oj nu blev Kalle ledsen, hur kan jag göra för att göra 

honom glad? Då tycker jag att de har löst det själva. 

Här pratar hon om hur hon kan se en utveckling hos barnen, att när de har kommit så 

långt att de kan reflektera över hur de ska få kompisen glad igen, kan de hantera 

konflikten själva. Sofia pratar också om hur barn utvecklas och blir bättre på att 

hantera konflikter.  Vissa barn kan inte gå och krama om någon utan att det är en sak 

som pedagogerna får arbeta fram och att det är olika beroende på hur långt barnen 

har kommit i sin utveckling. 

De flesta pedagogerna anser att det är viktigt ”att göra förlåt”, barnen ska utföra en 

handling som visar att de förstått att de gjort fel och ångrar sitt beteende. De ska göra 

sin kompis glad igen. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Pedagogers syn på barn och deras kompetens i 
konflikter 

Pedagogernas syn på vad en konflikt innebär är väldigt kontextbundet. Petra menar 

att beroende på hur en situation utvecklar sig och om hon behöver träda in i 

situationen avgör om den är att betrakta som en konflikt. Därför spelar barnens 

agerande och hur de beter sig i situationen en stor roll. Den mellanmänskliga 

dialogen mellan barn och vuxen bygger på just detta, en ömsesidighet där barnen har 

möjlighet att vara med och påverka mötet mellan dem själva och den vuxne 

(Sommer 2005). Även små barn klarar av att anpassa sina strategier efter kontexten 

och den som de har en konflikt med (Thornberg 2006). 

Hur pedagoger väljer att agera i konflikter bottnar i vilken barnsyn som pedagogerna 

har (Arnér 2009). I studien framkommer att barn i konflikter är barn som ofta 

behöver stöttning och hjälp för att hantera dessa situationer på ett bra sätt. Att barnen 

ber om hjälp ses av pedagogerna som något bra och som en kompetens i sig. Barns 

kommunikation till pedagoger handlar ofta om att upplysa pedagogen om att ett 

annat barn har brutit mot en social norm (Ingram & Bering 2010). Samtidigt menar 

pedagogerna i studien att barnen blivit duktiga på att hantera vissa konflikter själva. 

Talet om det kompetenta barnet visar att pedagogers syn på barn som kompetenta 

varierar från situation till situation (Nordin Hultman 2011). Sofia berömmer barnen 

för att de blivit duktiga på att lösa konflikter kring cyklarna. Hon nämner till 

exempel att de blivit duktiga på att turas om och vänta på sin tur. Det innebär att 

barnen får beröm för att de inte har lika mycket konflikter kring cyklarna längre. Det 

visar att det är en kompetens att som barn kunna förebygga att det inleds konflikter. 

Att lära sig hantera konflikter kan kopplas samman med att barn ska bli duktiga på 

att utveckla samspelet med andra (Arnér 2009). När pedagogerna i studien pratar 

specifikt om vad de vill att barnen ska lära sig i konflikter handlar det om att barn 

ska utveckla respekt mot andra, visa hänsyn, vara generösa och lyssna på varandra. 

Kristina kopplar det också till värdegrunden och att barn ska lära sig att alla är lika 

mycket värda. Det kan kopplas till det Arnér (2009) skriver då hon menar att 

pedagoger ska vara vägledande för barnen, visa hur de ska göra och barnen ska 

mötas med respekt, ömsesidighet och få komma till tals i konflikter. 

I studien framkommer också att barns ålder och hur långt de har kommit i 

utvecklingen är avgörande för hur de hanterar och agerar i konflikter. Pedagogerna 

kopplar främst samman det med barnens språkutveckling. Carin menar att barnets 

ordförråd har betydelse för vilka möjligheter de har att diskutera sig fram till en 

lösning på problemet. Det är i enhetlighet med vad Chen m.fl. (2001) konstaterat i 

sin studie. De menar att det finns en stark koppling mellan barns ålder och hur de 

agerar i konflikter. Kristina menar att det har att göra med barns egocentriska 

tänkande, att det blir mindre ju större de blir. Tidigare forskning visar också detta, att 

barn har svårt att ta andras perspektiv kan ses som problematiskt (Nordin Hultman 

2011).  Barns ålder inverkar också på vilken typ av konflikter som barn har (Chen 

m.fl. 2001). Det visar också resultatet i denna studie. Pedagogerna menar att 1-2 

åringarnas konflikter oftast handlar om att de bråkar om en sak och det är vanligt att 

även 4-5 åringarna gör det men att det också tillkommer fler typer av konflikter när 

barnen blir större.  
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6.2 Norm: Konflikter hanteras genom att prata 

Tidigare forskning visar att det finns två olika sätt att hantera barns konflikter, 

”medling” eller ”upphörande” (Silver & Harkins 2007). Till skillnad från Silver och 

Harkins (2007) studie där pedagogerna till största del gick in och satte direkt stopp 

(upphörande) för barnens konflikter, så beskriver pedagogerna i denna studie sitt sätt 

att agera i barns konflikter på ett vis som gör att det hamnar i kategorin ”medling”.  

De går in och samtalar med barnen och försöker diskutera sig fram till en lösning. 

Petra berättar att hennes agerande beror på vilka barn det är som är inblandade. Om 

det är ett barn som hon vet knuffas i konflikter går hon in tidigare i situationen. Det 

visar att pedagogernas sätt att agera i denna studie påverkas av vilka barn det är som 

är inblandade i konflikten, vilket överensstämmer med det som framkom i Silver och 

Harkins (2007) studie. 

Alla pedagoger betonar vikten av att prata med varandra i konflikter och Camilla 

menar att samtala är grundläggande i konflikthantering. Det är avgörande att 

kommunicera och samtala med barn för att de ska lära sig god konflikthantering 

(Arnér 2009). I den mellanmänskliga dialogen ställs barnet inför olika 

handlingsmöjligheter och i dialogen får barnet mening, betydelse och olika val 

rekonstruerade för sig (Sommer 2005). 

Pedagogernas svar kring hur de går in och samtalar med barnen visar att de har olika 

fokus. Vissa vill att barnen ska kommunicera med varandra medan till exempel Sofia 

och Carin mer beskriver hur de går in och kommunicerar åt barnen. Jag menar att det 

kan kopplas till barnens ålder, att yngre barn inte har kommit lika långt sin 

språkutveckling. Det blir därför ett sätt för pedagogen att ge barnen språkträning. 

Barnen socialiseras in i ett korrekt språkbruk som råder i den specifika kontexten 

(Blank & Jasinki Schneider 2011). Antingen genom att de får lyssna till hur man ska 

samtala i en konflikt eller att de själva får träna på att uttrycka sig. Det går att 

identifiera de språknormer som Blank och Jasinki Schneider (2011) fann i sin studie i 

beskrivningarna av hur pedagogerna i denna studie gör i konflikter. De olika 

språknormerna är; att verbalt erkänna och validera känslor, att ställa frågor för att 

avgöra orsaken till konflikten, att uppmuntra eleverna till att informera om hur man 

redan försökt lösa konflikten, att modellera förväntad språkanvändning och 

informera om hur man ska lösa konflikten. Sofia visar det tydligt i sin beskrivning av 

hur hon skulle lösa konfliktexemplet om flickorna där en inte får vara med. Hon 

säger: 

Jag skulle gå in och prata med flickorna då och säga förstår ni att hon blir jätte 

ledsen när hon inte får vara med er och leka? Ni brukar ju vara jätte bra kompisar 

och leka tillsammans och nu är hon ensam. Prata med dem då och se om inte hon 

också kan få en roll och fråga vad de ska leka. 

I beskrivningen framkommer att verbalt erkänna känslor, modellera förväntad 

språkanvändning och informera om hur man ska lösa konflikten. 

En tolkning till pedagogernas olika fokus i samtalen med barnen kan vara att de 

pedagoger som låter barnen prata för sig själva gör ett försök att närma sig barnens 

perspektiv och att de känner en större tilltro till barnens kompetens att själva kunna 

uttrycka sig. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att pedagogerna i och med att de 

fick exempel på konflikter de skulle ta ställning till, inte hade all information kring 

hur barnens förmåga att uttrycka sig var och därför kan de ha gjort olika tolkningar 

av barnen. 
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Att hantera konflikter genom att samtala gäller både för pedagogens egen del och för 

barnen. De ska själva hantera konflikter genom att samtala med barnen och de vill att 

barnen hanterar konflikterna genom att prata med varandra. Detta blir därför en 

konstruktiv norm som gäller för alla på förskolan. Den förordnar handlingar och 

tillhandahåller regler för hur de inblandade ska bete sig i en konflikt (Baier & 

Svensson 2009). Reglerna menar jag är starkt knutna till allmänna regler som finns 

kring hur man beter sig i socialt samspel med andra och hur man gör när man 

kommunicerar i sådana situationer. Pedagogerna beskriver att de vill att barnen ska 

kunna lyssna, ta den andres perspektiv men samtidigt kunna säga ifrån för sin egen 

skull. Alla dessa faktorer är gällande för hur ett vanligt samtal går till och kan 

betraktas som förutsättningar för att det i huvud taget ska gå att genomföra ett 

samtal. Därför kan de sociala reglerna som pedagogerna vill att barnen ska lära sig i 

konflikthantering kopplas till detta. Pedagogernas svar visar också att barnens 

utveckling och framförallt hur långt de har kommit i sin språkutveckling är 

avgörande faktorer för hur väl barnen kan hantera det. Jag menar att det därför som 

pedagog blir viktigt att kunna anpassa sitt eget agerande och förhållningssätt i 

konfliktsituationerna. Pedagogerna i studien menar att det är svårare att hantera 

större barns konflikter fast det verkar i vissa fall handla om att de inte är lika lätta att 

avleda. Carin menar att det lätt går att locka över de små barnens intresse på en 

annan sak när barnen bråkar om vem som ska ha till exempel en bil. Jag håller med 

henne om det men anser att det är viktigt att förtydliga för barnen att det är en 

alternativ strategi, att någon kan ta något annat istället för att bråka om bilen. Missar 

man att prata kring det är det lätt att situationen går förbi utan att barnen har fått 

möjlighet att lära sig något. 

6.3 Norm: Konflikter hanteras genom att pedagogen 
gör en bedömning 

Alla pedagogerna förutom Sofia anser att det är okej för barn att ibland välja att leka 

bara några stycken. Det anses som en rättighet att få välja vem man ska leka med. 

Samtidigt är det ingen av dem som tycker att flickorna i konfliktexemplet har rätt att 

stänga ute den ena flickan ur leken och bara leka två. Det visar att det finns faktorer 

som avgör om det är okej eller inte. Kristina berättar till exempel att det handlar om 

vilka barn det är eller om de lekt tre från början. Pedagogerna ger också en bild av att 

det handlar om vilken typ av lek det gäller, vissa lekar kan man få leka ett fåtal, 

andra inte. Det framkommer att barns rätt att få leka med ett fåtal bedöms från 

situation till situation och det är upp till pedagogen att bestämma när barnen har 

denna rättighet. Det är därför en kompetensnorm som följer med rollen som pedagog. 

Kompetensnormer handlar om vem eller vilka som får utföra vissa handlingar och ta 

olika beslut (Baier & Svensson 2009). Normer kan ses som åtagande som kan 

kopplas till vilken roll individen har i gruppen (Svensson 2008). 

Jag anser att det är lätt att se att denna norm leder till att det blir konflikter av olika 

slag. Det är en stor risk för det blir orättvist när det är upp till pedagogen att avgöra 

när ett visst beteende ska vara okej eller inte. Det kräver ett noggrant reflekterande 

över sitt eget agerande från pedagogers sida. Jag vill också mena att denna norm går 

emot en annan norm som finns i samhället, att alla ska få vara med. En norm som jag 

upplever att barn ofta visar en stor medvetenhet om. Även pedagogerna visar på 

denna medvetenhet eftersom de alla verkar känna ett stort behov kring att förklara 

varför det ibland är tillåtet att bara leka några stycken. Petra säger att dessa 

situationer är svåra att hantera som pedagog och det är också något som båda 
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förskolorna har diskuterat mycket kring. Normer kan kopplas till värdegrunden och 

det har framförts kritik mot att barn har för lite att säga till om kring 

värdegrundsarbetet på förskolan (Dolk 2013). En viktig faktor i värdegrunden är 

allas lika värde och det kan därför bli svårt att argumentera för att det ska vara rätt att 

ibland stänga ute ett barn från en lek. Jag håller med Sofia om att det är en bra grund 

att lära barnen att leka med alla när de är små. För samtidigt som det finns en norm 

som säger att alla ska få vara med blir det tydligt att i samhället finns det hela tiden 

olika grupperingar och faktorer som kopplar samman vissa och stänger ute andra från 

gruppen. På förskolan finns det en grupp barn och pedagogens uppdrag är att få 

denna grupp att fungera på optimalt sätt samtidigt som individen utvecklas och 

därför visar denna kompetensnorm på den komplexitet som finns i det pedagogiska 

uppdraget. Det blir en konflikt mellan att värna om gruppen eller individen. Detta är 

också ett exempel som visar att det kan bli det Emilson (2008) kallar en spänning 

mellan det personliga perspektivet och det som framkommer i läroplanen. Det finns 

ett tolkningsutrymme och i detta fall spelar pedagogens personlighet och egna 

värderingar en stor roll för hur de väljer att agera och där med vilka normer och 

värden som lärs ut till barnen. 

6.4 Norm: Konflikter hanteras inte genom att slåss 
och inte heller genom att ta andras saker 

Pedagogerna i studien säger alla att om barnen börjar att slå, sparka eller knuffas 

väljer de direkt att gå in i barnens konflikter. Det blir därför tydligt att det finns en 

norm i konflikter som säger du får inte slåss. Den gäller under alla omständigheter 

och Sofia kopplar det till att det inte skulle bli en hållbar situation på förskolan 

annars. En annan norm som framkommer i studien är att barnen inte får ta någon 

annans saker. Båda dessa normer liknar varandra i sin struktur och på vilket sätt de 

verkar. Att man inte får slåss är så starkt inrutad i förskolan att pedagogerna verkar 

känna att det inte behövs någon förklaring på varför det inte är okej.  Jag anser att det 

har att göra med vilken typ av norm detta är. Den har inte bara starkt fäste på 

förskolan utan i hela samhället (makronivå). Det finns lagar som reglerar människors 

beteende kopplat till att man får inte skada någon annan för då riskerar man 

fängelsestraff och böter. Det blir därför inte en norm som pedagoger behöver 

bedöma från situation till situation utan det är helt enkelt aldrig okej att slå någon 

annan. Även att du inte får ta andras saker är en norm som inte har några undantag 

och det kan också tydligt kopplas till de normer som råder i samhället (makronivå). 

Det finns lagar som reglerar äganderätten, det vill säga vem som har störst rätt till 

något. Om man bryter mot den riskerar man att precis som i fallet med normen du 

ska inte slå någon, att bötfällas eller hamna i fängelse. På en makronivå fastslås 

äganderätten oftast av vem som har köpt en sak och att det är då den som har rätten 

till saken. På en mikronivå som förskolan finns inte detta faktum för att fastslå vem 

det är som har rätt att ha en sak och därför är det andra faktorer som påverkar det. I 

studien framkommer det att det är det barn som har haft saken först som äger rätten 

att använda den. Petra berättar till exempel att om hon inte vet vem som har haft 

saken, tar hon den hellre än att riskera att den som inte hade den först får den. Det 

visar tydligt hur viktigt det är att barnen lär sig att den som har en sak först är den 

som har rätt att använda den. 

Båda dessa normer kan kopplas till att pedagogerna har det framtidfokus som Dolk 

(2013) skriver om, att pedagogerna vill att barnen ska utvecklas till demokratiska 

medborgare. Det finns en risk för att barnen inte lär sig vad som är rätt och fel sätt att 
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agera på om pedagogerna inte tydligt visar att det inte är okej (Dolk 2013).  Att man 

inte får slåss är också en norm som barn är väldigt medvetna om och tillämpar i sitt 

samspel med andra barn (Ytterhus 2003). Barn bryter uppenbarligen ändå mot denna 

norm och det kan kopplas till hur långt de har kommit i utvecklingen. Pedagogerna i 

studien menar att deras erfarenhet är att små barn ofta tar till nävarna innan de har 

utvecklat sitt språk. Konflikter är som Camilla också säger sammankopplat med 

känslor, det uppkommer starka känslor i en konflikt och barnen får svårt att behärska 

sig. Barn kan medvetet välja att begå normbrott som en möjlighet att visa sin makt 

(Dolk 2013). Men i detta fall handlar det istället ofta om att normbrottet är en 

konsekvens av att barnen inte utvecklat sin förmåga att reglera sina känslor. Det blir 

därför tydligt att ett brott mot denna norm till viss del har med barns utvecklingsnivå 

att göra. 

6.5 Norm: Konflikter hanteras genom att göra förlåt 

Pedagogerna i studien vill att barnen ska kunna avsluta en konflikt på ett bra sätt och 

det innebär att båda barnen ska kunna känna sig nöjda och tillfreds med hur 

situationen hanterades. Kristina menar att det optimala är om båda barnen kan vara 

glada efter. Om hon ser att ett barn har reflekterat kring hur de kan få sin kompis 

glad igen och gör något för att uppnå det, menar hon att barnet har utvecklat sin 

konflikthantering kompetens. Hon beskriver det hon vill att barnen ska göra på 

samma sätt som Camilla menar innebär ”att göra förlåt”. Det handlar om att barnen 

inte bara ska säga förlåt utan det måste till en handling som visar att barnet ångrar sitt 

beteende och vill ställa allt till rätta igen. Det finns därför en norm som förespråkar, 

”att göra förlåt” och med den följer en handlingsanvisning. Barnet ska krama om 

eller ge sin kompis en klapp på axeln. Blank och Jasiniki Schneider (2011) fann 

också i sin studie att det fanns en språknorm, som uppmanade barnen att be om 

ursäkt som lösning på konflikter. Det var också den lösning som förespråkades för 

alla de konflikter som de observerade. Lärares sätt att uppmana barn att använda 

språket kan kopplas till diskurser om yngre barns skolgång och kommunikationen är 

kultur och kontextbunden. Det handlar om att barn vid konflikthantering får 

språkträning och socialiseras in i de språkbruk som är accepterade i den specifika 

kontexten (Blank & Jasinki Schneider 2011). ”Att göra förlåt” är därför något som 

barnen ska lära sig för att socialiseras in i förskolan. 

6.6 Slutdiskussion 

Studiens resultat visar tydligt att det finns normer som styr hur pedagogerna agerar i 

barns konflikter och hur de uppmuntrar barn att hantera konflikterna. Det i sig är 

inget som jag är förvånad över och inte heller över vilken typ av normer som kunde 

synliggöras. Jag tror att alla som befunnit sig ute i förskolans verksamhet på något 

vis har upplevt dessa normer. Det vill säga; du ska lösa problem genom att samtala, 

du ska försöka göra kompisen glad igen när du gjort något fel, du får inte ta andras 

saker och du får inte heller slåss. Det jag däremot är förvånad över i resultatet, är att 

barns möjlighet att hantera konflikter på ett så tydligt sätt kopplas samman med deras 

ålder och hur långt de kommit i utvecklingen. Det visar att när det gäller 

konflikthantering bedöms barnen utifrån ett utvecklingsperspektiv och det kan därför 

sägas att det är lite av dåtidens syn på barn som fortfarande lever kvar i dagens 

förskola (Dolk 2013). Inte så att barnen ska disciplineras men att det handlar om att 

de ska socialiseras in i samhället av vuxna som bestämmer vad som är okej eller inte. 

Förskolan idag byggs inte upp kring ett öppet auktoritärt ledarskap utan regleringen 
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av barnen sker många gånger genom osynlig styrning som ligger i hur pedagogerna 

valt att reglera tid och rum (Nordin Hultman 2011). Jag menar att normerna kan ses 

som en del i denna osynliga styrning och det framkommer i studien att det finns ett 

tydligt samband mellan normer och makt. Detta gäller framförallt när det handlar om 

kompetensnormen, att pedagogen bedömer när det är okej för ett barn att stänga ute 

ett annat barn från leken. Det finns också en koppling mellan normerna och 

samhället i stort och det kan bidra till att pedagogerna i konflikthantering får ett 

framtidsfokus. Emilson (2008) menar också att de normer och värden som förskolan 

bygger på påverkas av vilken typ av medborgare som samhället vill ha i framtiden. 

Barnen ska utvecklas till demokratiska medborgare (Dolk 2013). En konsekvens av 

normerna blir därför att det är svårt för barn att få inflytande över hur konflikter ska 

hanteras, de förväntas anpassa sig efter de normer som råder.     

Elfström (2013) skriver om hur hon upplever att uttrycket ”det kompetenta barnet” 

idag är en norm som barn har att leva upp till. Hon menar att det är problematiskt och 

kan leda till att vissa barn inte anses leva upp till de förväntningar som de vuxna 

ställer på dem. Den syn på barns kompetens som framkommer i studien visar att i 

konflikter är det tillåtet för barn att vara ett ”icke kompetent” barn. De anses inte 

behöva kunna reda ut sina konflikter själva utan det ses istället som bra att de 

kommer och ber om hjälp. Sofias koppling till hur vuxna agerar i konflikter visar 

också detta faktum. Hon menar att alla vuxna inte vet hur man ska hantera konflikter 

och därför kan man inte kräva att barnen ska kunna det. Förutom Sofia så ser inte 

heller de andra pedagogerna konflikthantering i sig som något som man ska bli bra 

på utan det kopplas istället ihop med andra förmågor som barnet ska utveckla. 

Konflikthantering blir därför en del i en process där barnet ska utveckla vissa sociala 

förmågor och grundläggande värden. 

6.7 Framtida studier 

Normer kring konflikthantering har varit ett väldigt intressant område att undersöka. 

I den här studien har pedagogens perspektiv och syn på konflikthantering varit i 

fokus. En framtida studie skulle istället kunna fördjupa sig i barnens perspektiv på 

konflikter och konflikthantering. Om deras perspektiv undersöks finns det kanske 

möjlighet att synliggöra andra normer kring konflikthantering. Eller att det leder till 

att det blir möjligt att se konsekvenserna av de normerna som synliggjordes i denna 

studie.  
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Bilaga  

Intervjufrågor – Normer kring konflikthantering i förskolan 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur gamla är barnen på din avdelning? 

Hur många barn är det på avdelningen? 

Hur många ingår i arbetslaget? 

 

Konflikt exempel 

1. Det är full fart inne i kuddrummet på förskolan stjärnan. Pojkarna Martin och 

Kristian håller på att bygga upp en borg med kuddarna. De staplar dem på varandra 

och vill bygga högre och högre. De är väldigt koncentrerade på sin lek. I samma rum 

leker Stina, Kajsa och Bella mamma, pappa, barn. De använder också kuddarna i sin 

lek, de har använt dem för att bygga ett hus till sin familj.  

Pojkarna har precis slängt sig in i sin ”borg” och rivit ner den. Med ett skratt ser de 

hur borgen har gått sönder. – Nu måste vi bygga upp den igen! Skriker Martin. – Ja!! 

Svarar Kristian. Pojkarna börjar ivrigt stapla kuddarna på varandra. – Vi måste bygga 

ännu högre den här gången. Säger Martin. Pojkarna sneglar på varandra, ler och tittar 

bort mot tjejernas husbygge. Med bestämda steg går de fram och tar varsin kudde 

från tjejernas hus. Nej!! Skriker flickorna i kör. Det är ju våra kuddar! Säger Kajsa. 

Kajsa börjar slita i kudden som Martin håller i och dragkamp uppstår. Bella och 

Stina skriker på pojkarna att de ska sluta. Men vi behöver ju kuddarna! Skriker 

Kristian.  

Vad handlar konflikten om? 

Hur skulle du som pedagog hantera den/ Varför? 

Vad vill du att barn ska lära sig i en sådan här situation? 

Hur kan du som pedagog underlätta för att barnen ska lära sig det? 

 

2. Det är samling och barnen har precis satt sig ner i en ring på golvet. Pedagogen 

börjar prata och de flesta barn lyssnar koncentrerat. Stina petar med foten på Kristian 

som sitter jämte henne. – Sluta, rör mig inte! Skriker Kristian. Stina säger inget men 

blänger upproriskt på Kristian. Det går en liten stund men sen kan inte Stina låta bli 

att peta på Kristian en gång till. – Men lägg av då! Skriker Kristian och puttar till 

Stina så att hon trillar och slår i sin arm. Stina börjar gråta och snyftar fram: - Fröken 

Kristian puttade mig!. 

Vad handlar konflikten om? 

Hur skulle du som pedagog hantera den/ Varför? 

Vad vill du att barn ska lära sig i en sådan här situation? 

Hur kan du som pedagog underlätta för att barnen ska lära sig det? 
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3. Stina, Lovisa och Ellen leker ute i sandlådan och de har jätte roligt. Plötsligt säger 

Ellen; - Kom nu Lovisa, så går vi och gungar istället. Alla tre barnen springer bort till 

gungorna. När Ellen ser att Stina också följt med stannar hon och vänder sig till 

henne och säger; - Nu vill jag och Lovisa leka själva. Stina ser ledsen ut och säger; 

Men alla får vara med och leka! –Nej nu ska jag och Lovisa leka själva. Säger Ellen. 

Hon drar med sig Lovisa och så springer de iväg och Stina står ensam kvar.  

Vad handlar konflikten om? 

Hur skulle du som pedagog hantera den/ Varför? 

Vad vill du att barn ska lära sig i en sådan här situation? 

Hur kan du som pedagog underlätta för att barnen ska lära sig det? 

 

Barns agerande i konflikter 

Vad upplever du att barns konflikter brukar handla om? 

Hur upplever du att barn brukar hantera konflikter? 

Vad känner du påverkar hur barnen hanterar konflikter? 

Vilken typ av konflikter klarar barnen oftast av att hantera själva? 

Hur uppmärksammar barnen er vuxna på att de behöver hjälp med att lösa en 

konflikt?  

 

Pedagogens agerande i konflikter 

Vad anser du är en konflikt? 

Vad anser du är avgörande för att konflikter ska hanteras på ett bra sätt? 

Vad gör ni i arbetslaget för att bli bättre på att hantera konflikter mellan barnen? 

Vad känner du påverkar hur du hanterar konflikter? 

Hur avgör du om du behöver gå in och hjälpa barnen att hantera en konflikt? 

 


