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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Förskolan ska erbjuda barnen en arena där de kan utveckla sina förmågor att samspela, 

kommunicera och relatera till andra och därmed tränas i att hantera sina konflikter. 

Pedagogerna har ett stort ansvar för att dessa förmågor utvecklas i en positiv riktning, både 

som förebilder och som handledare i barnens sociala utveckling. Konflikter är ett naturligt 

inslag i förskolans vardag och pedagogernas medvetna arbete kring konflikthantering, som 

bottnar i reflektion och diskussion i arbetslaget, bör vara lika naturlig.  

 

Syfte 
Syftet är att ta reda på hur man som pedagog i förskolan kan arbeta med konflikthantering 

med och mellan barnen på ett medvetet sätt, både när det gäller förebyggande arbete och 

konfliktlösning. 

 

Metod 
Studien har genomförts genom empiriska undersökningar inspirerade utifrån den kvalitativa 

ansatsen etnografi som vi har valt för studien. Urvalet består av 4 olika avdelningar på två 

olika förskolor, vi har observerat och intervjuat pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 3-

6 år. 

 

Resultat 
Resultatet visar att det är viktigt att pedagogerna inom förskolan arbetar utifrån en empatisk 

grund i samspelet med barnen. Vi kan se att pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen, 

deras kommunikationskompetens samt deras förmåga att skapa goda relationer är avgörande 

för förebyggandet och hanterandet av konflikter.  
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Inledning 
På förskolan möts barn varje dag med olika bakgrund och olika förutsättningar. Här ska 

grunden till det livslånga lärandet läggas och barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära i 

interaktion med andra. För att utforma en bra pedagogisk verksamhet som främjar lärande är 

det nödvändigt som pedagog att skapa god gemenskap och bra samspel, mellan både barn och 

vuxna. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2010) betonas att förskolan ska vara en trygg 

plats för barnen att vara på, där lärandet grundas på samverkan och ett demokratiskt 

förhållningssätt, där barnen får hjälp att skapa hållbara relationer men även att hantera 

konflikter. Att hantera och förebygga konflikter är således något som ingår i uppdraget som 

förskollärare.  

 

Vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen är att olika former av konflikter, 

större och mindre, är vanligt förekommande i förskolan och något som vi dagligen kommer 

att ställas inför som förskollärare. Vidare så upplever vi att det i allt högre utsträckning 

efterfrågas färdiga konflikthanteringskoncept, mallar och metoder för att hantera konflikterna. 

Konflikter och konflikthantering är ett stort område och kan upplevas på flera plan, mellan 

kollegor och med andra samverkanspersoner, med föräldrar, med barnen och mellan barnen. 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till förebyggandet och hanterandet av konflikter med 

och mellan barnen, och vi tittar då framförallt på pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barnen. Insikten om vilken stor betydelse det har för det pedagogiska arbetet att kunna skapa 

goda relationer både med och mellan barnen, samt att ha en väl fungerande konflikthantering 

har vuxit sig allt starkare för oss under utbildningens gång. 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man som pedagog i förskolan kan arbeta med 

konflikthantering med och mellan barnen på ett medvetet sätt, både när det gäller 

förebyggande arbete och konfliktlösning. 

Problemställningar  

 Hur kan pedagogerna arbeta med att förebygga konflikter i barngruppen? 

 Hur kan pedagogerna hjälpa barnen att utveckla sin empatiska förmåga och sin 

förmåga att samspela och kommunicera? 

 Hur kan pedagogerna arbeta för att lösa konflikter med och mellan barnen på ett 

empatiskt sätt? 
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Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning och litteratur inom ämnena 

kommunikation och samspel, empati och relationer samt konflikter och konflikthantering. För 

att förstå studiens uppbyggnad och resultat är bakgrunden av största vikt. Vi kommer att 

presentera information om hur samspel mellan individer i förskolan både kan starta och 

förebygga konflikter, varför medvetet empatiarbete är viktigt samt vad konflikter och 

konflikthantering är.  

Kommunikation och samspel 

Både konflikter och konflikthantering har ett starkt samband med kommunikation. Vi 

kommunicerar ständigt, även när vi tror att vi inte gör det, och det sker inte alltid verbalt. 

Kommunikation är ett verktyg för att skapa relationer och konflikter startar i möten mellan 

människor, när kommunikationen på något sätt fallerar. För att kunna hantera konflikter 

behöver en pedagog därför inte bara ha självinsikt och en empatisk förmåga, utan också en 

god kommunikationskompetens. Med det menas bland annat att kunna lyssna öppet och aktivt 

med en vilja att förstå och vara medveten om att människor har olika uttryckssätt när det 

gäller kommunikation (Friberg 2011).  

 

Smith (2001) är en stark förespråkare för Giraffspråket och Non Violent Communication 

(NVC) och skriver följande om kommunikationens möjligheter: 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att kommunikation kan förebygga, skapa, reparera 

och förvärra en konflikt. Kommunikation kan avslöja att det finns en konflikt och vara 

ett redskap som ger möjligheter till att hantera och lösa konflikter, samt även bidra till 

personlig utveckling. (s.13) 

 

Enligt Smith (2001) betyder kommunikation att ”stå i förbindelse med” (s.9) och han anser att 

det inte är konstigt att många konflikter skapas eller förvärras på grund av en bristande 

kommunikation. Kommunikation är en mycket komplicerad process. Vi bär alla med oss olika 

erfarenheter och uttrycker oss samt tolkar det vi hör mycket olika, därför är det viktigt att 

sträva efter något som Smith kallar för en effektiv och konstruktiv kommunikation. Denna typ 

av kommunikation innebär att tillåta och acceptera andra precis som de är, att inte ställa krav 

på att den vi kommunicerar med att tycka och tänka som jag vill. Viktigast av allt är att 

samtala med syfte om att hjälpa varandra, att vara lyhörd och känna in motparterna. Detta är 

något pedagoger bör resonera kring, träna på och uppmuntra barnen till dagligen. Det sker 

fördelaktigt genom medveten träning, där fokus läggs på det positiva i tanken och det 

genereras till samspelet. Rosenberg (2003) menar att med hjälp av NVC kan vi etablera en 

empatisk kontakt till våra medmänniskors känslor och behov. Vi kan med hjälp av träning bli 

bra på att lyssna efter behovet i det som personen kommunicerar till oss men även bli bättre 

på att själva kommunicera egna behov och känslor. Enligt Rosenberg (2003) är våra känslor 

reaktioner på om våra behov är tillgodosedda eller inte. I vår kultur har vi lärt oss att snarare 

leta fel hos andra och orsaker till varför, än att uttrycka vad vi själva behöver och hur.  
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Om ett barn har någon form av kommunikationsstörning eller helt enkelt inte är tränad i 

samspelets ädla konst, kan det uppstå svårigheter i barnets sociala sfär (Rosenberg 2003). 

Dessa svårigheter för barn med samspels och/eller kommunikationssvårigheter visade 

Guralnick et al. (1996) i en studie där de jämförde grupper av barn med och utan 

kommunikativa svårigheter. Resultatet visade att barnen med svårigheter hade betydligt 

mindre sociala interaktioner under den fria lektiden. Studien visade även att barnen med 

svårigheter hade betydligt mindre social framgång med barn de just träffat och hade svårare 

att vara direkta mot de övriga barnen. En antagande slutsats av studien visar att pedagogens 

stöttning och fortgående arbete för att hjälpa dessa barn, är väsentligt för att barnens framtida 

sociala samspel ska bli bättre. 

 

Det är viktigt att som pedagog inte ta ställning eller välja sida mellan något barn i en 

konfliktsituation, pedagogen får inte heller ta över konflikten, även om pedagogen vet att det 

finns en självklar lösning. I första hand måste man starta en kommunikation för att ta reda på 

vart det gick fel i samspelet, där alla inblandade i konflikten känner sig hörda och utan att 

man som pedagog värderar det de säger. Det gäller att hjälpa barnen att sätta ord på vad det är 

för behov och känslor som hörs i det barnet uttrycker. ”Så du säger att du inte vill ge bilen till 

Olle, eftersom du var orolig att han skulle förstöra den, och du ville leka med den mer 

senare?”. När alla parter har kommit fram till vad det är för behov de har i konflikten bör de 

tala om det för varandra. Därefter kan pedagogen uppmana barnen att finna ett sätt för båda 

att få det de behöver för att kunna gå vidare, barnen får en chans att själva hitta en lösning 

med pedagogen i närheten som stöd. Som avslutning följer pedagogen upp deras lösning och 

eventuellt hjälper till att resonera fram förslag på lösningar (Larsson 2008). En kommunikativ 

medlare har alltid två uppgifter. Den första är att skapa motivation hos de inblandade att vilja 

lösa konflikten och få sina behov tillgodosedda. Den andra är att ge dem en metodik som kan 

ändra deras destruktiva beteende till ett konstruktivt. Så länge parterna fortsätter att 

kommunicera med varandra finns en möjlighet att ordna upp konflikten, men för att hitta en 

lösning så krävs dialog (Ekstam 2004). 

Empati och relationer 

Empati och empatisk förmåga 

Vår förmåga att utveckla empati är medfödd och är det som gör oss mänskliga. Ordet empati 

kommer från grekiskans empatheia, som kan översättas med att känna med. Det är dock inte 

samma sak som sympati, som snarare handlar om att känna samma sak som någon annan 

(Öhman 1996). Empati handlar om att förstå den andres känslor och upplevelser utan att 

värdera dem. Att uppfatta de känslor och motiv som finns bakom ett beteende och sedan 

utifrån den förståelsen bemöta personen. Empati hör ihop med vår personlighet och förmåga 

att hantera egna känslor och förutsätter en förmåga att känna in andra människors känslor, 

men också en förmåga att skilja dessa känslor från sina egna. Det är nödvändigt att växla 

mellan det känslomässiga och det intellektuella, mellan distans och närhet, att kunna känna 

med, men också kunna särskilja andras känslor och reflektera över och tolka dem (Kinge 

2000). Utifrån den empatiska förståelsen växer den empatiska kommunikationen, där man till 

exempel hjälper ett barn genom att fokusera på och uppmärksamma de känslomässiga motiv 
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som ligger bakom en handling eller ett beteende. Bekräftelse och frågor kring barnens känslor 

kan hjälpa dem att bli medvetna om och reflektera kring samt utforska känslorna (Kinge 

2000). Empati handlar alltså inte enbart om att leva sig in i andras känslor och förstå 

bakomliggande orsaker, utan också om handling, att göra någonting för att hjälpa den andre 

personen. Mycket av den empatiska processen pågår inom oss, som när det gäller att iaktta, 

tolka och utvärdera en situation, men handlingarna är synliga för omgivningen. Handlingar 

som till exempel generositet, hjälpsamhet, omtänksamhet, samarbetsförmåga och att gottgöra 

när det blivit fel (Öhman 1996).  

 

Johansson (2007) har genomfört en studie i förskolan på barn mellan 3-6 år, där hon har tittat 

på vilken förståelse av etiska normer och värden som barnen ger uttryck för när de interagerar 

med varandra, samt vilken etik som gynnas i förskolan. Hon fann att barnen värnade om 

varandra genom att på olika sätt visa omsorg och hindra att någon skadas. När barnen 

upplevde att någon behöver hjälp eller stöd, visade de förståelse för dennes situation och 

kunde genom att på olika sätt visa närhet, hjälpa och trösta, uppmuntra eller försvara, samt 

försöka förbättra för sin kamrat. Barnen visade engagemang i andras upplevelser och en 

strävan att förstå andras situation, liksom hur de skulle anpassa sitt eget förhållningssätt efter 

detta. En norm som innebar att det inte är tillåtet att skada andra, var djupt införlivad på 

förskolan och något som barnen värnade om och ofta refererade till när de upplevde att någon 

for illa. Denna norm kunde dock brytas ibland av barnen som försvar vid kränkningar eller 

som sista utväg när argumentation inte hjälpte.  

 

Förmågan till empati påverkas av många faktorer som gynnar den empatiska förmågan eller 

som hämmar den. Det egna välbefinnandet och den trivsel och tillfredställelse som jag känner 

i mitt liv, har också stor betydelse för i vilken utsträckning som jag kan bemöta andra 

empatiskt. Omsorgsklimatet i hemmet och på förskolan, vår förmåga att stimulera den 

empatiska utvecklingen hos barnen samt de upplevelser som barnen erfar i olika sociala 

sammanhang, påverkar deras utveckling av empati. Denna utveckling är en relationell 

företeelse, empati utvecklas och uttrycks i relation till andra.  Den gynnas av en miljö med 

god omsorg med trygghet och kärlek, konsekventa regler, där det finns empatiska förebilder 

och där barnen också får möjlighet att fundera och reflektera och uttrycka sina tankar 

(Öhman, 1996). 

Relationer och samspel 

Redan från födelsen försöker barnet skapa och bibehålla relationer till människor i sin 

omgivning och det är viktigt för både barnets hälsa och utveckling att få känna samhörighet. I 

förskolan är inte tillhörigheten given på samma sätt som den som barnen upplever i familjen. 

Här möts barn med olika upplevelser av hur samspel och kommunikation ska gå till och det är 

inte alltid så lätt att skapa goda relationer och bli en del av gemenskapen. Den tilltro till andra 

och det självförtroende och den självkänsla som det ger att bli inkluderad, stärker barnens 

relationskompetens och främjar deras lärande (Öhman 2008).  

 

Professionell relationskompetens är grundläggande i en pedagogisk verksamhet och ställer 

högre krav på pedagogen än de relationer som finns i det privata livet (Juul 2003). Här ligger 
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det på ett mer rationellt plan och pedagogen behöver i relationerna ha förmåga till en annan 

sorts helhetssyn och förståelse. Det handlar om att kunna skapa och bibehålla relationer och 

utifrån dem åstadkomma ett samspel, där pedagogen ser och bemöter barnet utefter dess unika 

förutsättningar. Detta samtidigt som man som pedagog behåller sitt ledarskap och ansvar som 

vuxen och är äkta och närvarande i sin kontakt med barnen. Pedagogens relationskompetens 

och förmåga till empati har stor betydelse för barnens trivsel och för deras lärande och det är 

alltid pedagogen som är ansvarig för hur relationen ser ut och utvecklas (Juul 2003).   

 

Positiva relationer mellan pedagoger och barn påverkar även barnens sociala beteende. Det 

relationskapital som pedagogen har hos barnen har betydelse för vilka förutsättningar 

pedagogerna har när det gäller konflikthantering (Thornberg 2010). Ocak (2010) har 

undersökt hur konfliktmönstret hos 5- och 6 åringar ser ut i utifrån deras relation till sina 

pedagoger. Studien behandlar vilken betydelse barnens relation till pedagogerna har för deras 

relation till varandra, samt hur de hanterar konflikter sinsemellan. Studien visar att barnen får 

ett bättre socialt agerande och ett bättre skolresultat om relationen till pedagogerna både 

allmänt och i konfliktsituationer är bra. Den befintliga etablerade relationen mellan pedagog 

och barn, samt det synsätt pedagogen har på ett barn kommer att påverka utkomsten av 

barnets användande av problemlösningsstrategier. En pedagog måste träna sig i att se att olika 

barn behöver olika typer av strategier för att hantera sina relationer och konflikter . 

 

Måhlberg och Sjöblom (2009) har utvecklat en pedagogik som fokuserar på att hitta lösningar 

och arbeta utifrån det som faktiskt fungerar. De menar att det finns vissa grundläggande delar 

i det förhållningssätt som pedagogerna bör bemöta barnen med. En av dem är positiv 

feedback, som är viktigt för att uppmärksamma det beteende man önskar mer av hos barnet. 

Feedbacken bör ske i små steg, så fort barnet tar ett steg i den riktningen vi önskar bör detta 

uppmärksammas och berömmas. De övriga barnen i gruppen som ser när pedagogen använder 

sig av denna metod, kommer även de att vilja bli uppmärksammade och därav sprider sig det 

positiva beteendet. Det här tillvägagångssättet leder till ökat självförtroende, till skillnad från 

motsatsen som leder till skuld och skam. Det är inte heller alltid nödvändigt att använda sig av 

ord, kroppsspråket är minst lika viktigt för att visa barnen uppmuntran och uppskattning. Att 

fokusera på förmågor och kompetens istället för oförmågor och brister, som ofta leder till att 

utvecklingen avstannar helt, leder till en mer lösningsinriktad pedagogik. Brolin och Hylander 

(1998) menar att skamkänslan avbryter relationen och kontakten med barnet. Att helt undvika 

känsla av skam är inte möjligt, men eftersom skamkänslan hotar självkänslan är det viktigt att 

återupprätta relationen och vara öppen för att barnen har olika strategier föra att göra det. Alla 

klarar inte av att säga ”förlåt”. Det beror både på barnets självkänsla och på relationen till 

pedagogen. Grundläggande är att alla barn har behov av att ofta få känna stolthet och 

bekräftelse.  

 

Måhlberg och Sjöblom (2009) menar att ytterligare en viktig del för att arbeta mot ett mer 

lösningsinriktat förhållningssätt är att sträva efter att ha väl genomtänkta rutiner snarare än 

mycket regler för barn och pedagoger att förhålla sig till. Det leder till mer tid att vara 

pedagoger istället för poliser. Fåtal regler, utan negativa formuleringar och med genomförbara 

och rättvisa konsekvenser, leder också till att det blir ett positivare klimat. Författarna anser 
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vidare att det är värdefullt att sträva efter att faktiskt lyssna till barnens önskemål och 

överväga dem. Detta bidrar till ökade chanser till ett bra samarbete och blir ett viktigt verktyg 

i relationsskapandet. Om vi som pedagoger intar detta förhållningssätt så ställer vi oss på 

samma sida som barnen och strävar med dem, inte emot dem (Måhlberg & Sjöblom 2009). 

 

Det är inte bara relationerna mellan pedagoger och barn och barnens samspel sinsemellan som 

är viktiga för verksamheten i förskolan. Även relationerna mellan kollegorna i arbetslaget är 

ytterst betydelsefull för att skapa en bra miljö för lärande och utveckling. Om samverkan 

mellan de vuxna fungerar dåligt, har det en negativ inverkan på det pedagogiska arbetet. En 

god arbetsgemenskap å andra sidan ökar trivsel och glädje hos både barn och vuxna och 

gynnar produktivitet och kreativitet. Det är viktigt att sköta om sina relationer i arbetslaget, 

vara närvarande och positiv, ge varandra feedback och inte fastna i en kultur av missnöje och 

gnäll, utan se möjligheter snarare än hinder (Linder & Breinhild Mortensen 2008). 

 

För att orka med och klara av sitt arbete är det av största vikt att pedagogerna samarbetar och 

stöttar varandra sinsemellan. Det är viktigt att våga be om hjälp och ta emot stöd av 

arbetslaget, pedagogen ska inte tro att denne behöver klara av allt själv (Andersson, 1999). 

Arbetslaget måste tillsammans fundera över olika centrala begrepp som till exempel 

bemötande och hur man kan arbeta med dessa frågor, för att sträva mot en gemensam 

värdegrund. Att samtidigt reflektera över sin egen människosyn och vilken grund den bygger 

på är nödvändigt för att arbeta vidare utifrån denna och hitta en gemensam väg. Den 

viktigaste aspekten i att ta ansvar för sitt pedagogiska ledarskap är att också ta ansvar för sitt 

bemötande och för sina relationer, då man som pedagog är en förebild för barnen (Öhman 

2008). Att komma fram till en form av gemensamt förhållningssätt på arbetsplatsen gynnar 

alla (Måhlberg & Sjöblom, 2009). 

 

Pedagogen har även ett ansvar gentemot barnen att vara medveten om hur verksamhetens 

miljö påverkar barnen. Istället för att leta fel hos barnen när samspel brister och konflikter 

uppstår, är det viktigt att titta på miljön och se om den verkligen förmedlar och inbjuder till 

det som är tänkt. Genom observation kan de upptäcka vad barnen använder rummen till och 

hur det fungerar. Miljön bör ständigt förändras och anpassas efter barngruppen, inte tvärtom. 

Verksamheten måste utformas efter barnens behov och intresse, för att bidra till det bästa 

lärandemiljö som uppmuntrar till dialog mellan barnen, sociala möten och ett bra samspel. 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005)  

Konflikter och konflikthantering 

Vad är en konflikt? 

Ordet konflikt och dess innebörd är mycket varierande beroende på i vilken situation och 

sammanhang som den förekommer (Ellmin, 2008). Något som är vanligt förekommande i 

olika förklaringar är att en konflikt handlar om när parters mål och/eller behov blir oförenliga, 

alltså inte överrensstämmer, och negativa känslor uppstår på något sätt (Ellmin 2008; Larsson 

2008). Den typen av konflikt mellan människor som är socialt situerade kallar Ellmin för 

intrapersonella konflikter. Smith (2001) förklarar konflikt från ordet sammanstötning, som 
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hon vänder till ”stöter tillsammans” (Smith, 2001 s.15). En konflikt handlar om något vi gör 

tillsammans, en form av kontakt och kommunikation som går mer eller mindre bra. Enligt 

Larsson (2008) är en konflikt en färskvara som mycket fort kan eskalera om vi väljer att inte 

hantera den direkt, utan istället väntar i hopp om att den ska försvinna.  Larsson menar vidare 

att människor i den svenska kulturen har blivit lärda att konflikter är något/någons fel och att 

det därav inte är konstigt att vi instinktivt tar avstånd från dem.  Pedagoger försöker ofta allt 

för snabbt stoppa konflikten för att skydda barnen, istället för att hjälpa barnen att förstå 

varandras behov.  

Förebygga och hantera konflikter  

Pedagogernas uppgift är att ge barnen de redskap och det självförtroende som krävs för att 

kunna hantera konflikter livet ut. Grunden för detta läggs redan i förskolan, där barnen bör få 

träna på att uttrycka och känna igen känslor (Utas Carlsson, 2001). Det är viktigt att barnen 

får pröva olika obehagliga känslor genom leken, som oro och konflikter. Om en konflikt 

uppstår på riktigt avbryts leken och barnen kan behöva handledning av en pedagog för att 

hantera konflikten och leka vidare (Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 2003). Broadhead 

(2009) har undersökt konfliktlösning mellan barn som är 3-6 år och visar med sin forskning 

att lekfull pedagogik och handledning kan lära barn att hantera konflikter på ett betydligt 

bättre sätt än genom ett färdigt handlingsprogram.  Hon förespråkar att man som pedagog 

finns tillgänglig för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor och rekommenderar en lekfull 

pedagogik med samarbetslekar. Genom dessa kan pedagogen hjälpa barnen att hantera svåra 

känslor och konflikter via leken. 

 

Empati är en form av förståelse av andra människors hela behovstillstånd, både psykiskt och 

fysiskt. Att lyssna empatiskt innebär således att inte bara lyssna på det talade ordet, utan att 

försöka uppfatta de behov och känslor som uppbringat orden (Rosenberg, 2003). Att lyssna 

empatiskt kan även innebära att vi istället för att leta efter vem som gjort rätt och fel i 

konflikten, försöker lyssna efter vilka behov hos parterna som inte är tillgodosedda. 

Grundläggande behov både psykiska och fysiska som i värsta fall, om ej uppmärksammade, 

kan leda till att konflikten stagnerar (Larsson, 2008). Barnen behöver empatiskt träning i att 

förstå sina egna känslor och i att sätta sig in i andras. Det är ett förebyggande arbete när det 

gäller konflikter, som kommer att fortsätta bearbetas hela livet (Wahlström, 1996). En 

konflikthantering genom så kallad induktion, det vill säga att man som pedagog för en dialog 

med barnet om varför vissa beteenden är mer olämpliga än andra, främjar barnens empatiska 

och moraliska utveckling. Genom induktiva frågor och resonemang försöker man få barnet att 

förstå andras perspektiv samt konsekvenserna av sitt handlande, men också resonera om och 

få barnen att fundera över hur man skulle kunna göra istället i en konfliktsituation (Thornberg, 

2010). 

 

Som pedagog kan man aldrig lösa någon annans konflikt, men vi kan hjälpa barnen att själva 

arbeta sig genom konflikten i egenskap av medlare. Vi har då två uppgifter, den första är att 

skapa en motivation och vilja hos de inblandade att lösa konflikten. Den andra är att 

tillhandahålla en metodik som kan bidra till en konstruktiv lösning på konflikten (Ekstam, 

2000; Wahlström, 1996). En god medlare ser konflikten som en problemlösningssituation där 
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man bör sträva efter en tillfredställande lösning för alla inblandade parter (Ekstam, 2000; 

Wahlström, 1996). Det gäller att undvika kamp mellan parterna där de strävar efter att vinna 

konflikten, det kommer resultera i att någon förlorar, vilket i förlängningen kommer generera 

fler konflikter (Ekstam, 2004). Thornberg (2006) har undersökt förskolebarns konflikter 

sinsemellan, dess situationsbundna natur och om deras konfliktlösningsstrategier skiljer sig åt 

i olika situationer. Han visar i denna studie vikten av att arbeta övergripande med alla barn. 

Resultatet visar att barns agerande i en konfliktsituation inte bara är en följd av konfliktens 

natur i sig, utan att det även beror på hur motparten uppträder. Ett aggressivt agerande leder 

ofta till att motparten svarar med samma aggressivitet. 

 

Enligt Utas Carlsson (2001) formas antisociala individer genom att barn och unga känner sig 

oönskade och bortstötta från de grupper de önskar tillhöra i samhället. För en individ som 

anammat en negativ antisocial överlevnadsstrategi blir hot och våld ett substitut för vänskap, 

tillit och kärlek. En individ kommer alltid kommer att sträva efter att få sina behov 

tillgodosedda oavsett hur. Om samspelet brister och individen ser sig själv som oönskad i de 

prosociala samhällsgrupperna, kommer denne troligen att utveckla en ”elakartad aggression”. 

Den negativa karaktären är ett resultat av misslyckade samspel som lett till mycket dålig 

självkänsla hos individen. Dessa individer kan bli mycket farliga för samhället om de får 

följeslagare och/eller makt positioner. Studier som Utas Carlsson (2001) presenterar visar att 

förebyggande konfliktarbete i skolor minskar risken för denna utveckling av antisociala 

individer. Det ger även ett lugnare gruppklimat, mindre våldsbenägenhet och högre betyg i 

ämnen som matematik och läsning, än de elever som fått mindre 

konflikthanteringsundervisning. Utas Carlsson (2001) anser att om vi kan ge barn verktyg att 

hantera livets alla återkommande konflikter på ett konstruktivt och kreativt sätt, minskar 

risken för att de far illa, blir utstötta och utvecklar antisociala identiteter. 

Läroplanens strävansmål med värdegrundsarbetet  

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2010) genomsyras av att all verksamhet i förskolan 

ska utgå från den demokratiska värdegrunden och utmärkas av ett etiskt förhållningssätt där 

allas rättigheter och lika värde synliggörs. Pedagogernas förhållningssätt är en viktig del i 

barnens utveckling av en förståelse för grundvalen i ett demokratiskt samhälle. Rättvisa och 

jämlikhet, omsorg och solidaritet om andra, tolerans inför olikheter, ansvar och respekt för 

skyldigheter och rättigheter är egenskaper som ska stimuleras och stärkas hos barnen. I 

Läroplanen betonas även vikten av att främja barnens samspel, både med varandra och med 

pedagogerna och det enskilda barnets rätt att bli sedd med all den potential som det har för 

samspel, utveckling och lärande lyfts fram. Hjälpsamhet och empati ska uppmuntras och 

utvecklas i förskolan. Barnen ska stöttas i det sociala samspelet liksom i att hantera och 

bearbeta konflikter och ”reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (s. 11). 

Pedagogerna har också ett ansvar att utforma verksamheten i förskolan så att alla barn känner 

trygghet och blir en del i gemenskapen i gruppen, samt har möjlighet att skapa hållbara 

relationer. 
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Teoretisk ram  
I förskolan är både barnen och pedagogerna ständigt involverade i någon form av samspel och 

relaterande och det mesta i verksamheten sker i interaktion med andra människor. Eftersom 

pedagogernas vardag är fylld av möten och relationer, inte minst när det gäller att förebygga 

och hantera konflikter, har vi valt att bedriva undersökningen med en teoretisk utgångspunkt i 

Sterns (2003) utvecklingspsykologiska samspelsteori. Den behandlar hur barn utvecklas och 

blir sig själva genom ett bekräftande samspel med andra. Stern fokuserar på det 

interpersonella perspektivet, alltså det som sker mellan människor, och hur barnets känsla av 

själv förändras efter hand som barnet utvecklas och nya förmågor behärskas. Den utveckling 

som beskrivs handlar till stor del om det lilla barnets utveckling, från födelsen och upp till 3-4 

årsåldern. Stern poängterar dock att självets utveckling, det vill säga hur barnet uppfattar sig 

själv i förhållande till andra, finns med oss hela livet. Han utgår från en domänmodell vilket 

innebär att utvecklingen i de olika domänerna samspelar och gynnar varandra, till skillnad 

från en stadiemodell där de olika faserna istället ersätter varandra. 

 

Ingen av de domäner som växer fram under utvecklingens gång 

försvinner, utan de förblir aktiva i ett dynamiskt samspel med andra 

domäner. Varje enskild domän underlättar i själva verket framväxten av 

de som kommer senare. På så vis kommer alla känslor av själv, alla 

socioaffektiva kompetenser och alla sätt-att-vara-tillsammans- med-

andra att finnas inom oss hela livet (Stern 2003, s.22). 

 

Sterns teori (2003) hjälper oss alltså inte bara att förstå barnets utveckling av en upplevelse av 

sig själv och av andra, utan samt även hur samspelet och relationerna med omgivningen 

påverkar denna utveckling. Med utgångspunkt i hans teori kan vi även se att alla känslor av 

själv alltid finns med oss även som vuxna. De olika domänerna samspelar inom oss, vilken 

som är mest dominerande för stunden beror på vårt känslomässiga tillstånd och vilka 

situationer vi befinner oss i.  

 

Brodin och Hylander (1998) har tolkat Sterns teori och satt in den i en förskolekontext. De 

menar att Stern genom sitt tvärvetenskapliga sätt att se på utvecklingen har varit med och 

skapat bilden av det kompetenta barnet. Sterns teori är enligt dem, tack vare sitt fokus på 

kommunikation, relation och samspel mellan människor, naturligt att koppla samman med 

förskolans verksamhet. Sterns fem olika domäner för utveckling av en känsla av själv; 

begynnande själv, kärnsjälv, subjektivt själv, verbalt själv och berättande själv har också 

varsin relaterandedomän som beskriver hur interagerandet sker. Brodin och Hylander (1998) 

har valt att benämna dessa som; samvaro, samspel, samförstånd, samtal och sammanhang. 

Författarna menar att grunden för Sterns teori och utveckling av känsla av själv, är att bli 

bekräftad genom att kommunicera och ingå i en gemenskap med andra människor. Oavsett 

vilken domän vi befinner oss i är ömsesidigheten grundläggande och det allra väsentligaste 

för pedagogerna i förskolan att etablera med barnen. Samspelet är en förutsättning för den 

pedagogiska verksamheten. 
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Metod 
I följande del presenteras vilken ansats samt vilka redskap vi valt för att empiriskt undersöka 

hur konflikter kan förebyggas och hanteras med hjälp av empati i ett socialt samspel. Först 

presenteras den kvalitativa ansatsen etnografi som vi har valt för vår studie. Därefter kommer 

även de valda redskapen observation, intervju och fältsamtal att beskrivas närmre.  

Ansats 

Dimenäs (2007) tar upp att den kvalitativa undersökningsmetoden främst handlar om att bilda 

sig en förståelse för undersökningsområdet. Denna förståelse bör grunda sig i en fördjupning 

av empati och intuition, ofta genom intervjuer, observationer och samtal. Etnografin är en 

kvalitativ ansats och ett sätt att observera och beskriva människors vardag, deras tankar och 

upplevelser samt den psykiska och fysiska utvecklingen. I etnografin skapar, insamlar, tolkar 

och bearbetar forskaren människors erfarenheter, tankar och upplevelser genom empiriska 

studier (Kullberg, 1996/2004).  Enligt Dovermark (2007) handlar etnografin om att undersöka 

något i dess naturliga tillstånd genom att vara så närvarande som möjligt i 

undersökningsområdets miljö. En etnografisk studie genomförs i första hand genom olika 

former av observationer, samtal och intervjuer, men även fallstudier är vanligt. Det 

huvudsakliga syftet med etnografisk forskning är att studera sociala processer för att förstå 

och beskriva människors kultur och förutsättningar i tillvaron. Vår studie är inspirerad av den 

etnografiska ansatsen eftersom vårt undersökningsområde till stor del handlar om socialt 

samspel och kommunikation med andra. Avsikten är att få en förståelse för hur en 

konfliktsituation kan hanteras och förebyggas. Eftersom intentionen har varit att studera en 

social process på fältet så blir därmed redskapen observation och fältsamtal samt intervju. Vi 

bestämde oss alltså först för vad vi ville studera, följt av hur det på bästa sätt kunde 

undersökas. Fejes och Thornberg (2009) menar att det är viktigt att valet av metod styrs av 

syftet med undersökningen, samt den metodansats som forskaren har valt.  

Redskap 

Att observera innebär enligt Björndal (2005) en uppmärksam närvaro till det som ska 

studeras. Observation kan användas inom pedagogiken, även av den yrkesverksamma 

pedagogen, som ett redskap för att utvärdera och skapa en så bra pedagogisk verksamhet som 

möjligt. Vi använder oss av alla våra sinnen när vi observerar och vid en observation kan 

forskaren vara deltagande i olika hög grad, beroende på vad som ska studeras. Det är mycket 

viktigt att beakta sin egen förförståelse eftersom det påverkar tolkningen av det som sker samt 

tolkningen av det insamlade materialet. Även de etiska frågorna måste stå i fokus, det är 

viktigt att vara respektfull och visa hänsyn mot undersökningsdeltagarna (Björndal 2005; 

Løkken & Søbstad, 1995) och beakta de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet 

(2002). Observationer kan se ut på olika sätt och genomföras med varierande grad av struktur 

och de dokumenteras oftast med hjälp av ett så kallat löpande protokoll. Det viktiga vid en 

observation är att lära sig att se bortom sina förutfattade meningar och försöka betrakta 

situationen med nya ögon (Kihlström, 2007). 
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Den kvalitativa intervjun kan ske med olika grad av struktur och bygger på att intervjuaren 

ställer öppna frågor, som med hjälp av lämpliga följdfrågor ger möjlighet till djupa och 

innehållsrika svar (Trost, 2010). Att använda sig av bandspelare för att dokumentera intervjun 

rekommenderas, både för att få med allt som sägs och för att kunna utvärdera den egna 

insatsen. Det är också viktigt att lägga egna åsikter och värderingar åt sidan och undvika 

ledande frågor samt vara en god lyssnare. Naturligtvis måste man även vid en intervju ta 

hänsyn till samma etiska regler som vid en observation (Kihlström, 2007). I en etnografisk 

studie används vanligen två sorters intervjuer; den formella och planerade intervjun, samt den 

informella så kallade fältintervjun. Fältintervjun påminner mycket om den formella intervjun 

med skillnaden att den sker mer spontant, i samband med och som en uppföljning av en 

observerad händelse (Dovermark, 2007).  

 

McLafferty (2004) har gjort en studie med syftet och klargöra fördelarna samt nackdelarna 

med att utföra gruppintervjuer för att utröna information. Hon kom fram till att metoden är 

mycket bra för att få fram information om ett specifikt ämne. Metoden fungerar som bäst med 

mindre fokusgrupper med en moderator som hjälper gruppen att behålla fokus på ämnet samt 

föra samtalet framåt genom ämnesinriktade frågor. Metoden är speciellt lämpad för att studera 

attityder och åsikter.  Studien visar även att homogena fokusgrupper fungerar bättre än 

heterogena. 

Urval 

För att få en rikare empiri och en större mångfald av pedagoger att observera och intervjua 

valde vi att genomföra vår studie vid två förskolor, på sammanlagt fyra olika avdelningar. 

Avsikten har således inte varit att jämföra förskolorna och avdelningarna med varandra, utan 

snarare möjligheten att få tillgång till ett bredare urval av konflikthanteringssituationer. För att 

få ut så mycket som möjligt av undersökningen kontaktades förskolor som vi visste arbetade 

med konflikthantering på ett konstruktivt sätt. Vi valde att observera på avdelningar där inte 

vare sig pedagogerna eller barnen var kända för oss sen innan, eftersom vi inte ville låta 

förutfattade meningar om dessa färga det vi såg i konfliktsituationerna. Vi kände också att det 

skulle öka möjligheterna för oss att hålla oss så distanserade som möjligt rent fysiskt, att vi för 

barnen var några som satt och skrev i ett block och inte deltog i verksamheten på samma sätt 

som de andra pedagogerna.  

 

Barnen på de olika avdelningarna som vi observerat har varit mellan 3-6 år. Tanken med att 

rikta studien mot förskoleavdelningar med de lite äldre barnen är att vi förmodar att dessa 

barns kommunikativa förmåga och empatiska samt emotionella utveckling gagnar studien. Då 

vi inte sen innan kände barnen, kan det också vara svårt att tolka ett barn i en konfliktsituation 

som inte har språket. Pedagogerna har till största delen varit förskollärare, men vi har även 

observerat barnskötare och i studien har vi inte gjort någon åtskillnad mellan dessa. 

Genomförande  

Vi började med att i januari ta kontakt med två förskolor som vi visste arbetade med 

värdegrundsfrågor och hade ett medvetet förhållningssätt kring konflikter och 
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konflikthantering. Efter att ha fått ett positivt gensvar från pedagogerna besökte vi dem för att 

informera om studien och dela ut missivbrev till pedagoger och till föräldrar (se bilaga nr 1 

och nr 2). Samtidigt började vi läsa in oss på litteratur som rörde undersökningsområdet. För 

att tillvägagångssättet skulle bli så lika som möjligt vid datainsamlingen träffades vi inför 

observationerna för att bestämma hur de skulle genomföras och dokumenteras, samt vilka 

följdfrågor vi skulle ställa i fältintervjuerna.  

 

Observationer genomfördes på fyra olika avdelningar på två olika förskolor. I observationerna 

följde vi pedagogerna och observerade deras förhållningssätt och hur de hanterade olika 

konfliktsituationer med och mellan barnen. Vi var ute och observerade på varsin förskola 

under en vecka, cirka 4 timmar per dag. Observationerna dokumenterades genom 

fältanteckningar med papper och penna i ett löpande protokoll, där vi så noggrant som möjligt 

försökte anteckna vad vi såg. Som uppföljning till varje observation genomfördes en kortare 

fältintervju, som dokumenterades med papper och penna, med den inblandade pedagogen. 

Detta eftersom vi ville ta del av hur hon upplevt och tänkt kring konfliktsituationen. Som ett 

komplement till observationerna och fältintervjuerna har vi även genomfört två stycken längre 

gruppintervjuer, en på varje förskola, med tre pedagoger i varje grupp. På så sätt kunde vi 

också få ett djupare samtal kring hur de arbetar med och tänker kring konflikthantering. Att 

det skulle bli en gruppintervju var ett önskemål från pedagogerna. Varje intervju varade i 

cirka 30 minuter, dessa intervjuer spelades in och vi deltog också båda två, men hade olika 

roller vid de olika intervjuerna. Vi ansåg att det skulle underlätta analysarbetet och vår egen 

diskussion och reflektion om båda varit närvande vid intervjuerna. 

Etik  

Det är inte ovanligt att det uppstår etiska dilemman när forskare genomför sina studier och 

emellanåt uppstår en motsättning mellan skyddet av individerna i studien och vikten av att få 

fram viktig information och data för att utveckla och förbättra. Forskaren har ansvar att beakta 

hur man ska gå tillväga så att strävan efter kunskap inte skadar eller negativt påverkar de 

inblandade i studien. Här fungerar Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som en 

vägledning (Björkdal Ordell, 2007). 

 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav för att skydda individen i en undersökning som vi 

har använt oss av och utgått ifrån när vi genomfört studien. Det första är informationskravet, 

det vill säga att de inblandade i studien är medvetna och upplysta om studiens syfte. Detta 

informerade vi om i ett missivbrev (se bilaga nr 1 och nr 2) till pedagoger och föräldrar till, 

samt även vid ett första möte med pedagogerna på de olika förskolorna, då vi tillsammans 

planerade hur och när observationerna och intervjuerna skulle genomföras. Det andra är 

samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i studien 

och när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Även detta var vi noga med att 

informera om i missiv brevet och vid det första planeringsmötet. Det tredje huvudkravet är 

konfidentialitetskravet. Det betyder att alla inblandade personer och ställen ska avidentifieras 

och att materialet förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer åt att läsa det. Den 

fjärde och sista kallas nyttjandekravet och innebär att den insamlade datan inte används till 

något annat än till forskningsändamålet.  
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Tillförlitlighet och giltighet 

Karlsson (2007) beskriver undersökningars reliabilitet och dess validitet, det vill säga studiens 

tillförlitlighet och dess giltighet, om man verkligen har undersökt området som var tänkt och 

ställt relevanta frågor för att få svar på sitt syfte. Att befinna sig så nära som möjligt sitt 

forskningsobjekt, som är fallet i en etnografisk studie, gör det särskilt viktigt att vara öppen 

och ärlig mot undersökningsdeltagarna för att öka tillgängligheten. På samma gång är det 

även betydelsefullt att hålla en viss distans till datan, för att inte påverka processen för mycket 

och behålla studiens validitet. Det finns tre olika sätt att se på validitet. För det första 

trovärdighet utifrån praktiska kunskaper i insamlandet av data och till forskaren som person, 

att kritiskt kunna bedöma materialet och koppla till annan teoretisk forskning. För det andra 

kommunikativ validitet, som innebär att bjuda in andra, även de delaktiga i studien, att ta del 

av materialet för att ge respons. Det tredje synsättet är pragmatisk validitet och handlar om det 

framkomna resultatet är trovärdigt och något som andra kan relatera till (Dovermark 2007; 

Björklund 2008).  

 

I undersökningen har vi höjt tillförlitligheten genom att till exempel spela in intervjuerna, 

använda oss av flera metoder i insamlandet av data (observation och intervju) samt se till att 

ansatsen och metoden passar syftet. Vi har diskuterat och gått igenom varandras material och 

förberett oss inför observationerna. Vi har även deltagit båda två vid gruppintervjuerna för att 

kunna genomföra dem med så stor likhet sinsemellan som möjligt, för att insamlandet ska få 

så hög giltighet som möjligt. 

Analys och bearbetning 

Vi började med att transkribera våra observationer på datorn utifrån fältanteckningarna och 

läste sedan igenom varandras observationer. En första analys av observationerna, där vi till 

exempel tittade på återkommande mönster, låg sedan till grund när vi planerade intervjuerna 

och vilka frågor som skulle ställas där. Efter genomförda intervjuer, som spelades in, 

transkriberades även dessa sedan försökte vi lyfta likheter i intervjuerna samt skillnader. 

Sedan tog vi ur stycken som passade våra frågeställningar, samt stycken som vi kunde relatera 

till våra observationer. Till sist försökte vi återspegla de mönster som framkom mot vårt syfte.  
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Resultat 
Resultatet har delats in i två delar. Det första handlar om pedagogernas förebyggande arbete 

när det gäller konflikthantering i barngruppen och det andra beskriver pedagogernas 

tillvägagångssätt för att lösa konflikterna. Dessa har sedan delats in i underrubrikerna: 

Organisation av verksamheten, Förhållningssätt till kollegor, Förhållningssätt till barnen och 

Konfliktförebyggande aktiviteter i barngruppen. Samt underrubrikerna: Kommunikation, 

Bekräfta känslor och Fokus på lösningen. I resultatet förekommer både citat från intervjuerna 

och utdrag från observationerna. I observationsavsnitten benämns barnen med ”Barn 1” och 

Barn 2”, men det är inte samma barn som återkommer i de olika observationerna.   

Pedagogernas förebyggande arbete kring konflikthantering 

Organisation av verksamheten 

Ett system som pedagogerna använde för att förebygga konfliktsituationer, var att ”slussa” ut 

barnen i omgångar från samlingen, både när det var dags att äta men framförallt när barnen 

skulle klä på sig och gå ut. Pedagogerna delade då även upp sig och placerade sig vid de 

platser där barnen samlades såsom toaletten, hallen och tamburen och försökte se till att en 

pedagog kom ut så snabbt som möjligt med de barn som blev färdiga. Detta arbetssätt har 

visat sig mycket positivt för både barngruppen och pedagogerna, då det har lett till ett lugnare 

klimat och mindre stress. 

 

”Det är ju en organisationsfråga också bland oss personal, att vi har 

rutiner för att vi vet vem som ska göra vad. /…/ Att man hittar dom 

fällorna  där det ofta uppstår konflikter.” 

  

”Och det har ju minskat dramatiskt sedan jag började här med konflikter 

i hallen, även att man slussar i ett saktare tempo och att de hjälper 

varandra i hallen /…/” 

 

Det är viktigt för pedagogerna att planera verksamheten och ta reda på vilka arbetssätt som är 

mest lämpade för att motverka och försöka bygga bort de stressmoment som kan leda till 

konflikter. Det måste finnas rutiner som skapar trygghet för både barnen och pedagogerna 

som underlättar vardagen. 

 

Pedagogerna anser att möjligheter att arbeta i mindre grupper med barnen och kunna vara 

närvarande i så stor utsträckning som möjligt, är viktigt när det gäller att förebygga konflikter. 

Men det är också ett dilemma för pedagogerna att försöka lösa med de villkor och 

omständigheter som råder i verksamheten.   

 

”Det vi pratar mer och mer om med de förutsättningar vi har i yrket, med 

större barngrupper och färre personal och så, det är ju att hela tiden 

fundera över organisationen, för att kanske hitta tillfällen att jobba mer 

och mer i mindre grupp /…/ Att vara närvarande pedagoger/…/. ” 
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”/…/ju mer vi är i rummet desto mindre konflikter blir det ju också, ju 

mer närvarande vi är.” 

 

Genom att vara närvarande menar pedagogerna att de kan förebygga många konflikter, ofta 

bara genom just sin närvaro men även genom att gå in i leken och ge stöd om det behövs. 

Fråga kring storlek på barngrupper, personaltäthet och arbetsfördelning samt hur fredad tid i 

barngruppen ska åstadkommas återkommer i materialet. Pedagogerna uttrycker en önskan om 

att få hjälp att hantera organisationsfrågan, då det är lätt att fastna i invanda arbetsmetoder.  

 

Pedagogerna anser att det är centralt att ständigt organisera miljön efter barnens behov, såväl 

inne som ute. De menar att miljö och arbetssätt bör förändras efter de förutsättningar som 

finns i barngruppen och det är viktigt fundera över vilka lekar som ska placeras i de olika 

rummen. 

 

”/…/ hela tiden ha diskussionen igång, tror jag. Att hela tiden tänka om. 

Barngruppen förändras hela tiden, då måste våra metoder förändras, våra 

lokaler förändras och våra rutiner förändras.” 

 

”Där befinner vi oss mycket och att ta in vissa…ta in byggen kanske till 

det rummet. Den leken som man behöver ha mest uppsikt i, är ju lämplig 

att förlägga där/…/.” 

 

En medvetenhet kring hur miljön bör organiseras menar pedagogerna är viktigt för att 

förebygga de konflikter som uppstår när barnens behov och miljön inte är kompatibla. De 

lekar som pedagogerna känner att det är mest risk för konflikter, anser de är lämpligast att 

placera i de rum där de vistas mest, just för att kunna vara närvarande och stötta barnen vid 

behov.  

Förhållningssätt till kollegor 

Ett bra förhållningssätt gentemot sina kollegor skapar ett sammansvetsat arbetslag. 

Pedagogerna lyfter hur betydelsefullt det är att ständigt föra diskussioner och dialoger med 

varandra kring vardagen på förskolan, både de praktiska momenten men även det 

gemensamma förhållningssättet och värdegrunden.  

 
”/…/ att hela tiden jobba med vårt egna förhållningssätt. /…/ att vi 

ständigt för dialogen med varandra, om hur vi ska göra. /…/ diskuterat 

vad vi vill vara för pedagoger inför barnen.” 

 

”Någonting som är väldigt viktigt det är att vara samspelta i arbetslaget 

/…/ om du inte har samma värdegrund att stå på och bygga ditt 

förhållningssätt på så kan du aldrig komma till det mot barnen heller.” 

 

 

Pedagogerna betonar betydelsen av att vara en förebild för barnen genom samspelet mellan de 

vuxna. De menar att det är avgörande för verksamheten att det finns en bra kommunikation 
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och en bra pedagogisk diskussion mellan pedagogerna, så att barnen får möta vuxna som har 

samma förhållningssätt.  Att pedagogerna bär med sig en gemensam inställning till barnen 

och till värdegrunden skapar trygghet för barnen, vilket gynnar det konfliktförebyggande 

arbetet. Men även de vuxna känner en trygghet i att de känner varandra och vet var de har 

varandra. 

 

Tryggheten som skapas av att man ständigt för dialog kring förhållningssätt och bemötande, 

menar pedagogerna även leder till ett mer tillåtande klimat i arbetslaget. Det innebär att 

pedagogerna inte är rädda för att göra fel inför varandra, säga ifrån samt att be någon annan 

om hjälp om de känner att det behövs.  

 

”Jag tycker det är så skönt att vi har ett så bra förhållningssätt och att 

man kan…man kan göra fel ibland och rätta till det men.. Man kan även 

göra fel inför varandra” 

 

”Ja och att man kan bolla sina…man kan ju ibland känna, men gud vad 

sa jag nu, nu blev det ju liksom…man behöver inte känna sig dum för 

det. Utan då kan jag säga att nu gjorde jag jättefel här. Man kan få stöd 

liksom, i att reda ut sina tankar” 

 

Pedagogerna uttrycker hur viktigt det är att ha kollegor som stöttar och backar upp. Det finns 

ingen prestige mellan dem, utan de kan ta upp och diskutera även situationer och tillfällen 

som inte blivit som de tänkt sig och få stöd i det. Ett tillåtande klimat i arbetslaget är ett bra 

förhållningssätt för att kunna bedriva den dagliga verksamheten så kreativt som möjligt.   

 

Att skapa ett gott klimat på förskolan menar pedagogerna är centralt för att förebygga 

konflikter. Förutom tryggheten är då trivsel och glädje viktiga ingredienser. En positiv 

inställning och glädje i arbetslaget sprider sig snabbt till barngruppen och skapar trivsel, 

arbetsglädje och större möjligheter till ett bra samspel och kreativitet.  

 

”att vi kommer till jobbet och skrattar varje dag, både med barnen men 

även med varandra, att det finns vuxna som är glada när de kommer till 

jobbet” 

 

”det är ju också ett förhållningssätt, det blir ju en annan stämning liksom 

på avdelningen. Så att man inte hänger upp sig på allt som finns att 

hänga upp sig på, det blir det ju inte bättre av…” 

 

Pedagogerna har gjort ett aktivt val att tänka positivt kring de situationer och utmaningar som 

de ställs inför i sin arbetsvardag.  De har bestämt sig för att fokusera på möjligheter och 

lösningar istället för att bara se till problemen, eftersom de anser att det är mer produktivt.   
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Förhållningssätt till barnen 

Det är inte bara gentemot kollegorna som det är viktigt med ett tillåtande klimat, det är också 

betydelsefullt att vara tillåtande mot barnen. Pedagogerna menar att det är viktigt att ta sig tid 

till att reflektera över hur man bemöter barnens frågor och önskemål.  

 

”/…/ det handlar om att man ska vara lite tillåtande som pedagog, för det 

ha vi ju pratat mycket om, det här om att säga ja istället för nej. /…/då 

får ju barnen lite mer spelrum och tycker att det blir…jag tycker det blir 

mindre konflikter för då är de mer engagerade i det de gör.” 

 

Pedagogerna menar att yrkesverksamma ofta säger nej till barnen, utan att egentligen funderat 

över om deras önskan faktisk är rimlig och genomförbar. För att ge barnen lite med utrymme i 

verksamheten väljer pedagogerna därför att, så långt det är möjligt, säga ja. Det handlar också 

om barns rätt till delaktighet och engagemanget som det skapar i leken hos barnen, liksom 

känslan av att blir sedd och hörd, hjälper till att förebygga konflikter.   

 

I ett förebyggande arbete kring konflikter menar pedagogerna att det även är viktigt att i sitt 

bemötande till barnen ha positiva förväntningar på dem. Det är betydelsefullt eftersom barnen 

tenderar att uppfylla det som förväntas av dem, antingen det är positivt eller negativt.   

 

”Vi vill ju att barnen ska lyckas, och något som vi ständigt måste jobba 

med det är att öka barnens självkänsla och självförtroende, och då tror 

jag att det måste proppas in en massa positiva förväntningar på dom. Att 

få det innan och inte gå och tro att de inte ska klara av vissa saker.” 

 

Genom att ständigt uppmuntra barnen och som en del av förberedelse inför en händelse eller 

ett moment uttrycka att man har förtroende för dem och förväntar sig att det kommer att klara 

av det, stärks barnens identitetsutveckling. Det leder också till en mer positiv anda i 

barngruppen när barnen känner pedagogernas tillit och fokus ligger på barnens starka sidor, 

istället för vad de inte kan eller får göra.  

Att bygga en trygg och tillitsfull relation till varje barn är centralt i arbetet med 

konflikthantering, liksom när det gäller verksamheten i övrigt. Pedagogerna menar att hur 

man väljer att agera i olika situationer anpassas efter vilka barn det är som är inblandade.  

 

”Ja men det är ju väldigt viktigt, alla barn har ju sina egna behov, asså vi 

har ju barn inne hos oss som man vet att gör vi så här så går det så här, 

och tar jag han i knät så blir han jätte go och mjuk. Asså dom har ju sina 

speciella…så man lär ju känna barnen o lite hur man ska förhålla sig 

utefter situationen …” 

 

En bra relation till barnet är en förutsättning för att pedagogen ska veta hur situationen bäst 

ska hanteras. Genom den individuella relationen menar pedagogerna att de kan anpassa sitt 

bemötande och förhindra negativa handlingsmönster i barngruppen. En god relation blir 

därmed en del i ett förebyggande konflikthanteringsarbete.  
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Konfliktförebyggande aktiviteter i barngruppen 

Genom att använda olika övningar i barngruppen får barnen träna sig att känna igen känslor, 

både hos sig själv och hos andra. Kunskapen att kunna ta del av andras perspektiv och förstå 

dennes känslor gynnar den empatiska utvecklingen och ett positivt samspel i barngruppen.  

 

”Jo, men just att man lär barn att läsa av ansiktsuttryck, det kan ju vara 

glad och arg och.. ja, som inne hos oss så har jag haft en sten, nu då, så 

har barna fått tala om vad gör dig arg, glad eller vad gör dig ledsen, så 

har dom fått berätta för varandra. Att man pratar om känslor tror jag 

också är viktigt, och även att jag pratar om mina känslor som är vuxen.” 

 

Pedagogen har valt att lägga fokus på en sten som skickas runt i barngruppen för att markera 

vem som har talutrymmet och ladda stenen med positiv energi, så när jag håller i stenen vågar 

jag tala. Genom denna känslosten får barnen sätta ord på sina känslor och koppla känslan till 

en specifik situation, de får även en insikt om hur andra kan känna i olika situationer. 

 

En positiv självkänsla kommer delvis av att barnen inför andra uppmärksammas i sina 

positiva handlingar och egenskaper. Pedagogerna har valt att utföra en övning som stärker 

samspelet och lyfter det enskilda barnets positiva egenskaper.  

 

”Vi har veckans kompis, ett sätt att arbeta med och att uppmärksamma 

ett barn i taget. Att dom andra barnen får säga positiva saker om det 

barnet, vad det barnet gör som är bra och även att det barnet själv får 

reflektera över saker som är bra kompissaker.” 

 

I barnets identitetsutveckling spelar omgivningens syn på barnet en stor roll. Genom att 

reflektera över varandras positiva egenskaper och hur man ska vara mot varandra, gynnas 

samspelet och barnen kan i förlängningen känna en tilltro till sin egen person och sin plats i 

gruppen.  

 

Pedagogerna menar att drama kan vara en givande metod för ett förebyggande konfliktarbete. 

Genom att barnen får reflektera tillsammans över hur olika situationer kan uppfattas och redas 

ut, kan man öka barnens empatiska förmåga och ge dem alternativ hur de själva kan agera i 

olika situationer. 

 

”Det vi har gjort ibland när vi sett att det kanske har varit mycket 

konflikter eller vissa attityder kring vissa saker, så har vi dramatiserat 

olika dilemman som personal då. /…/vi har även använt Alfonsböckerna 

till vissa saker att dramatisera kring, för där är ju mycket…många 

dilemman som Alfons hamnar i som barnen kan relatera till.” 

 

Pedagogerna har sett tydliga resultat med detta arbete, då konflikterna i barngruppen märkbart 

har minskat. De såg även att det engagerade barnen mycket, då de gärna diskuterade dramats 

olika dilemman vidare både på avdelningen och i hemmet.  
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På en av förskolorna har pedagogerna gett barnen ett verktyg för att kunna sätta stopp i en 

situation som de känner sig obekväma i. Den så kallade stopphanden används särskilt 

fördelaktigt av de barn som inte kommit så långt i sin kommunikativa utveckling, men också 

av de barn som har svårt att tyda samspels signaler.  

 

”/…/ vi har gett våra barn redskap för att stoppa saker i tid , när man 

visar handen och säger stopp tydligt, så behöver man inte säga så mycket 

mer utan det betyder att nu vill inte jag mer.” 

 

”/…/ den har vidareutvecklats till att när man står och har en dialog med 

ett barn och det kommer en tredje som vill puffa lite på uppmärksamhet, 

att man kan hålla upp handen – utan att avbryta dialogen med det barnet 

man pratar med – så visar man det barnet att det får vänta en liten stund.” 

 

Det här systemet menar pedagogerna har gett mycket bra resultat och både barn och vuxna 

använder handen flitigt. Många gånger behövs inte orden för att barnen ska förstå att leken är 

på väg att spåra ur.  Ibland behöver pedagogerna dock även komplettera handen med en 

dialog kring vad det var som gick, eller var på väg att gå, fel. I förlängningen blir stopphanden 

också ett sätt att underlätta kommunikationen, då pedagogerna får möjlighet att avsluta ett 

samtal utan att bli avbrutna.  

Pedagogernas tillvägagångssätt vid konflikter 

Kommunikation 

Pedagogerna menar att det är centralt när det gäller att hantera de konflikter som uppstår, att 

ständigt uppmuntra barnen till att kommunicera med varandra och med pedagogerna. Det är 

viktigt att ge tid och utrymme till kommunikationen. Pedagogerna anser att man i första hand 

ofta kan avvakta lite när konflikten uppstår, för att se hur och om barnen själva kan klara ut 

situationen, detta visas genom följande observation: 

 

Ett barn kommer ut till hallen från hemvrån, där hon leker tillsammans 

med två andra barn, och går fram till en pedagog.  

Barn 1: ”[Namn] biter på frukterna på riktigt så det blir buckligt på 

dom”. 

Pedagogen: ”Har du sagt till henne att det bara är på låtsas?”  

Barn 1: ”Ja, men hon lyssnar inte”. 

Pedagogen: ”Om det händer igen så provar du att säga till en gång till, 

ok?” 

En stund senare kommer ett av de andra barnen ut i hallen 

Barn 2: ”[Namn] lyssnar inte på vad vi säger”. 

Pedagogen följer med till hemvrån där hen sätter sig på knä. 

Pedagogen: ”Vet du vad [namn], de här frukterna som vi har i hemmet är 

ju bara låtsasfrukter och om man biter på dem så kan de gå sönder och 

det vill vi inte. Så vill du vara snäll och inte göra så mer och lyssna på 

dina kompisar vad de säger. Är det ok?” Barnet nickar och ler. 
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Pedagogen väljer att i första läget att försöka uppmuntra dialogen mellan barnen. Då barnens 

egen dialog inte löste konflikten, fick pedagogen gå med och förtydliga i barnens 

kommunikation.  På så sätt tar inte pedagogen över, varken konflikten eller dess lösning.  

 

”Det kan ju vara bara att ställa en fråga, har du berättat det för den 

personen som gjort det. Ja men han lyssnar inte, då kanske du går in och 

hjälper till /…/” 

 

I situationen är det viktigt att pedagogen prioriterar att ta sig tid till barnens konflikt då det 

kan i förlängningen utveckla barnens samspel för att förebygga kommande konflikter.  

Pedagogen väljer att ställa frågor till barnet om situationen, både för att själv få en uppfattning 

om vad som har hänt, men också för att få barnet själv att reflektera över händelsen och sätta 

ord på känslorna.  

 

En metod som pedagogerna använde sig av för att hjälpa barnen att hantera sina konflikter är 

att lotsa barnen i en dialog, för att på så sätt ge dem verktyg att reda ut konflikten. Genom att 

stötta barnet med frågor vägleder pedagogen barnet mot en lösning av situationen, ett exempel 

visas i följande observation:   

 

I samlingsringen innan lunch väntar barnen på att få gå till bords. Ett barn påkallar 

pedagogens uppmärksamhet. 

Barn 1: ”Hon sa bajs till mig!”  

Barnet pekar på ett barn bredvid. 

Pedagogen: ”och då säger du….” 

Barn 1: ”Stopp”  

Barnet håller upp handen som ett stopptecken mot det andra barnet. 

Pedagogen: ”och förklarar….”  

Barn 1: ”Jag vill inte att du ska säga så till mig” 

Pedagogen: ”Nej, han vill inte bli kallad kiss och bajs och sådana grejer”  

Barn 2 nickar. 

 

Pedagogen hjälper barnet i sin kommunikation genom att ställa frågor, så att denne kan tydligt 

markera sin ståndpunkt. Pedagogen väljer även att inte lägga någon skuld eller förebråelse på 

det andra barnet. Istället behålls fokus på att uppmuntra till kommunikation, eftersom de 

menar att det är mest konstruktivt i arbetet med att lära barnen att hantera sina konflikter.  

 

”I konfliktsituationer bör vi ställa frågor när det behövs eller ge verktyg. 

Det är inget vi nonchalerar eller bara gå in och säger nej eller sluta och 

sen lämnar det/…/  det finnas vuxna där som är där och markerar, sen 

behöver man inte göra det med något straff alltid, det kan bli en 

konsekvens kanske men inget straff, ingen skuldbeläggning” 

 

Pedagogen väljer att aktivt undvika slutna lösningar som att säga nej, blunda för konflikten 

eller nonchalera barnens behov. De menar att det är mycket viktigt att inte lägga skuld och 

skam på barnen i konfliktsituationer, då detta bara bekräftar en dålig sida eller egenskap och 

hämmar kommunikationen.  
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Bekräfta känslor 

I konfliktsituationen anser pedagogerna att det är viktigt att barnen själv får tid att sätta ord på 

sina känslor och vad som har hänt, ibland hjälper pedagogen till att förtydliga om de känner 

att det behövs. Pedagogen har som mål i konfliktsituationen att båda parter ska känna sig 

tillfreds med upplösningen, genom att fokusera på de bakomliggande behov och känslor som 

uppbringade konflikten. Ett exempel på ovan nämnda visas genom följande observation: 

 

Upprörda röster hörs från samlingsrummet pedagogen går in i rummet 

där ett av barnen sitter på golvet och gråter. 

Pedagogen: ”Hur går det, löser ni det? Vad var det som hände?”. 

Barn 1: ”Hon puttade mig…(ohörbart)… och jag puttade henne bara lite” 

Barn 2: ”Men han gjorde samma sak”. 

Pedagogen: ”Ja ok, då vet vi vad som hände. Leken blev inte riktigt som 

ni tänkt er och jag förstår att ni blir ledsna nu. Du puttade honom som en 

del av leken, men det gick för långt och hon blev ledsen. Och du puttade 

tillbaka, så klart att han också blev ledsen! Vi fundera hur vi kan göra det 

bra igen.  

Barn 2: ”Kanske kan vi leka en annan lek”  

Pedagogen: ”Känns det ok för dig med?”. 

Barn 1: ”Ja”.  

 

Pedagogen väljer att fråga barnen om vad som har hänt innan hon drar några slutsatser om att 

någon skulle gjort rätt eller fel i situationen. Pedagogen bekräftar båda barnens känslor för att 

skifta fokus från att något av barnen har en ”skuld” i konflikten, till att empatiskt fokusera på 

hur de kan göra det bra igen.  

 

”Det var viktigt att inte skuldbelägga någon, bekräfta deras känslor och 

låta dem gå undan en stund för att lugna ner sig. Eftersom jag vet att det 

är så som den pojken fungerar, sedan brukar det gå att lösa på ett bra 

sätt” 

 

Citatet från intervjun visar att pedagogens handlande i observationen är ett medvetet val i 

hanteringen av konflikten. Vidare belyser pedagogen att relationen till de inblandade barnen 

har betydelse för hur pedagogen väljer att agera.  

Fokus på lösningen 

I en konfliktsituation anser pedagogerna att det är centralt att behålla fokus på nästa steg, det 

vill säga att inte fastna vid ”varför”, vad som har hänt och vem som gjort vad, utan hur man 

ska nå fram till en bra lösning. 

 

Pedagog 1: ”Barnen känner ofta det själva också när det blivit fel. Att 

bekräfta både det barnet som blivit utsatt men också bekräfta det barnet 

som gjort något som blivit fel och ge lika mycket tid till det barnet att 

sätta ord på sina känslor. Och att inte alltid den där varför-frågan 

kommer.” 
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Pedagog 2: ”Nej, det kan man ju sällan svara på” 

Pedagog 1: ”istället vad är det som har hänt och hur kan vi göra det bra 

igen och fokusera på nästa steg” 

Pedagog 2: ”Hur du ska kunna vara en bra kompis helt enkelt” 

 

Det är viktigt att inte enbart ge barnen en färdig lösning, utan också låta barnen själva fundera 

på hur de kan gå vidare. Pedagogerna försöker handleda barnen till att behålla fokus på behov 

och känslor. Barnens egen problemlösningsförmåga är av stor vikt att utveckla, då det kan 

vara avgörande i en framtida konfliktsituation att kunna byta perspektiv samt behålla fokus på 

lösningen. Detta visar vi ett exempel på genom en observation som följer: 

 

I samlingsrummet precis innanför dörren har två barn gjort ett stort 

bygge av matstolar och filtar. Pedagogen kommer in i rummet och sätter 

sig på en stol bredvid dem. 

Pedagogen: ”Vet ni, nu måste jag vara så tråkig att jag kommer här 

och… det är nämligen så att vi ska gå ut i skogen nu. Hur ska vi göra 

med erat fina bygge här nu tycker ni?” 

Barn 1:”Vi vill spara det”. 

Det andra barnet nickar. 

Pedagogen: ”Men kommer man förbi här till samlingen tror ni?” 

Barn 1: ”Ja det gör man” 

Barn 2: ”För kolla här!” 

Barnen visar att det går att klättra över och gå jämte bygget för att 

komma in till samlingsmattan. 

Pedagogen: ”Ja, ni har rätt man kommer faktiskt förbi. Men sen när vi 

kommer in från skogen ska vi äta, så då behöver vi sitta vid bordet här 

och använda stolarna” 

Barn 2: ”Men vi kan sitta där och där”.  

Barnet pekar mot köket och ateljén där det också finns matbord. 

Pedagogen: ”Ja, det kan vi göra. Men vi är så många barn idag, så vi 

behöver använda detta bordet också. Ska vi göra så att ni tittar riktigt, 

riktigt noga på hur ni har byggt eran båt så kan ni bygga en likadan efter 

vilan sen?”. 

Barnen ser tveksamma ut och skakar på huvudet. 

Pedagogen: ”Men vet ni vad, om vi gör så att vi tar ett kort på båten så 

kan ni titta på bilden i kameran sen och bygga efter den?” 

Pedagogen går och hämtar kameran och tar med barnens hjälp ett kort 

på bygget och de hjälps sedan åt att ställa tillbaka stolarna och går ut 

för att städa byggen. 

 

Pedagogen väljet att försöka se situationen från barnens perspektiv, hon vill inte bara avbryta 

något som för barnen inte var färdigt. Istället för att auktoritärt bestämma att barnen måste 

avsluta leken och städa undan, erbjuder hon dem att de tillsammans ska försöka hitta en 

lösning på problemet som alla kan bli nöjda med. Barnen får även träna sig i att diskutera, 

argumentera och kompromissa.  
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Diskussion 
I följande avsnitt kommer arbetets resultatdiskussion. Där kommer vi att framhålla våra 

slutsatser om vikten av organisation, empati, förhållningsätt, samspel och kommunikation för 

att uppnå det vi anser är den bästa lösningsinriktade pedagogiken för ett konfliktförebyggande 

arbete. Vi kommer även att diskutera våra valda metoder intervju och observation, samt vår 

etnografiskt inspirerade kvalitativa ansats.  

Resultatdiskussion 

Organisation och struktur 

I studiens resultat framkommer det att det är av största vikt att pedagogerna planerar och 

organiserar verksamheten anpassat efter barnens behov. Det måste finnas rutiner som skapar 

trygghet för alla. Pedagogerna menar att de försöker leta efter lösningar för att minimera 

stressmoment i barngruppen, det gäller att hitta de fallgropar som riskerar att frambringa 

negativa situationer. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev.2010) står det att det är 

pedagogens ansvar att skapa en miljö som bidrar till att alla barn känner en trygghet och kan 

utveckla hållbara relationer. I undersökningen strävade pedagogerna hela tiden leta efter 

tillfällen och möjligheter att dela upp barngruppen i mindre grupper. Det öppnade möjlighet 

att vara mer tillgängliga för barnen, vilket de menade många gånger var tillräckligt för att 

minska konflikterna, men de fick även möjlighet att ge stöd för samspel i leken om behovet 

uppstod. Enligt Stern (2003) gynnas barnens utveckling av ett tryggt, bekräftande samspel 

med andra. Kvalitén på den relation och interaktion som barnet har med omgivningen 

påverkar utvecklingen av barnets upplevelse av både sig själv och andra. 

 

Pedagogerna uttrycker att det är viktigt att anpassa miljön efter barnens behov, att se vad de 

leker och hur de använder rummen. Det är angeläget att samtala kring vilka lekar som 

fungerar och vilka konfliktdrabbade lekar som behöver mer stöttning av pedagogerna, då 

dessa lekar bör vara i närheten av pedagogerna. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

poängterar att miljön alltid bör förändras och anpassas efter barngruppen vilket fördelaktigt 

sker genom observation och dokumentation av barnens lekar.  En medvetenhet kring miljön 

gynnar barnens lärande och samspel, vilket bidrar till en mindre konfliktdrabbad miljö. Vi 

anser att miljön och organisationen är en mycket betydelsefull del av det förebyggande 

konfliktarbetet. Det är viktigt att pedagogerna diskuterar och reflekterar över hur just deras 

verksamhet kan skapa de bästa förutsättningarna för samspel, lärande och trygghet för alla 

som ingår i den.  

Relationer och inställning i arbetslaget 

En central del som framkommit i undersökningen är att förhållningssättet både gentemot 

kollegor och barn är en avgörande faktor för att skapa ett gott klimat och möjligheter till en 

fungerande konflikthantering. Pedagogerna lyfter att ett gemensamt förhållningstätt samt en 

gemensam syn på värdegrunden är avgörande för verksamheten. Öhman (2008) betonar 

vikten med en strävan mot ett likartat förhållningsätt och en gemensam värdegrund. Genom 

en ständig diskussion i arbetslaget kring centrala begrepp och vilka slags pedagoger man vill 



28 

 

vara skapas en trygghet både för pedagogerna och i förlängningen för barnen. Denna trygghet 

bidrar till ett tillåtande klimat där man öppet kan diskutera, be om hjälp och våga säga ifrån 

och göra fel (Öhman, 2008). Detta resonemang menar Andersson (1999) är viktigt för att 

verksamheten ska kunna bedrivas optimalt överhuvudtaget. Vi instämmer och anser att ett 

tillåtande klimat bidrar till att du vågar utöva din yrkesroll så kreativt som möjligt utan att 

hämmas av rädsla vad kollegorna ska tycka. I undersökningen lyfter pedagogerna även att 

glädje på arbetsplatsen är grundläggande, det bidrar till trivsel och arbetslust. De menar att de 

har gjort ett aktivt val att tänka positivt kring de svårigheter de ställs inför. De vill fokusera på 

lösningar snarare än problem, då de anser att det leder till en positivare utveckling för alla i 

verksamheten. Linder och Breinhild Mortensen (2008) anser att det är viktigt att vårda sina 

relationer i arbetslaget för att undvika att pedagogerna fastnar i en missnöjeskultur, och det är 

en fördel att ställa lösningen istället för problemen i centrum. Vi anser att det är ett 

grundläggande och viktigt ställningstagande för alla inom yrket, att ha ett positivt 

förhållningssätt och inställning förankrat i yrkesrollen.  

Bemötande mot barnen 

När det gäller förhållningssättet till barnen menar pedagogerna att det är viktigt att ta sig tid 

till att reflektera över hur man bemöter barnens frågor och önskningar. De anser att man ska 

försöka att säga ja till barnen snarare än nej, då det bidrar till ett mer tillåtande, kreativt och 

lustfyllt klimat. Måhlberg och Sjöblom (2009) menar att det även ökar chanserna till ett 

gynnsamt relationsarbete när vi visar att vi står på samma sida som barnen. Att säga ja till 

barnen så långt det är möjligt är ett sätt att anpassa verksamheten efter dem. Vi anser att det 

även handlar om barns rätt till delaktighet, rätten att bli lyssnad på och bli tagen på allvar. Det 

bidrar i sig även till det förebyggande konfliktarbetet. I studien har även det framkommit att 

det är viktigt att pedagogen har positiva förväntningar på barnen och uppmuntrar dem, samt 

att de uttrycker detta ofta och mycket. Fokus bör ligga på barnens kompetens och deras starka 

sidor. Måhlberg och Sjöblom (2009) menar att positiv feedback, att uppmärksamma och 

berömma de beteenden och framsteg som leder i den önskade riktningen, är ett mycket 

effektivt sätt att stärka barnens självkänsla och självförtroende. Ocak (2010) anser att 

relationerna mellan pedagogerna och barnen har stor betydelse för hur barnens samspel 

utvecklas sinsemellan. Vidare behöver en pedagog träna sig i att se vilken typ av stöttning 

olika barn behöver för att kunna samspela med andra och hantera sina konflikter. Detta anser 

pedagogerna i vår studie är en central del av konfliktarbetet, att grundlägga en trygg och 

tillitsfull relation till varje barn. Ett så kallat relationskapital (Thornberg, 2010), så att 

pedagogen känner barnens styrkor och behov och barnet känner tillit till pedagogen. Vi anser 

att denna kunskap är av största vikt för att pedagogen ska kunna veta hur situationen bör 

hanteras. Om vi inte känner barnen ordentligt, deras personligheter och förutsättningar, är det 

svårt att hjälpa dem i deras samspels- och relationsarbete.  

Empatiskt värdegrundsarbete  

Vi har i studien också sett att planerade, riktade aktiviteter kan var till stor fördel för att arbeta 

konfliktförebyggande. En aktivitet som pedagogerna använde sig av var den så kallade 

känslostenen, där barnen tränar sig i att känna igen känslor hos sig själv och andra, för att 

kunna ta del av andras perspektiv. Detta menar pedagogerna gynnar den empatiska 
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utvecklingen och bidrar till ett bra samspel i barngruppen. Öhman (1996) anser att det är 

viktigt att barn får träna sin empatiska förmåga genom att samtala om, fundera och reflektera 

över sina tankar och känslor. Öhman (1996) menar också att genom att uppmärksammas i sina 

positiva egenskaper och handlingar kan man hjälpa barnen att utveckla en bra självbild och en 

stark självkänsla. Omgivningens syn på barnet har stark påverkan på självbilden, genom att 

reflektera över vad andra anser som är bra hos mig får denna syn en positiv vinkling. Detta 

såg vi exempel på i studien genom aktiviteten ”veckans kompis”, där barnen själva bidrog till 

den positiva utvecklingen. De reflekterade tillsammans över bra saker och handlingar hos det 

barnet som var veckans kompis, vilket även dokumenterades tillsammans med en bild på 

barnet. Övningen bidrog även till ett aktivt värdegrundsarbete (Lpfö 98, rev.2010) då de 

diskuterade ”bra kompissaker” och tillsammans funderade över hur man bör vara mot 

varandra. Måhlberg och Sjöblom (2009) anser att pedagogerna alltid bör uppmärksamma 

barnets styrkor för att förstärka den utvecklingen, eftersom det beteende vi uppmärksammar 

är det beteende som vi kommer att få se mer av. 

 

Genom att använda sig av en lekfull pedagogik, där drama kan ingå som en del, kan man 

bedriva ett bra förebyggande konfliktarbete. Pedagogerna i vår studie har använt sig av drama 

för att ge barnen möjlighet att reflektera över olika situationer som pedagogerna upplevt som 

vanligt förekommande dilemman i barngruppen. Pedagogerna anser att det är en mycket 

lyckad metod eftersom det engagerade barnen mycket och de även kunde se att konflikterna 

minskade. Broadhead (2009) såg liknande resultat i sin forskning om lekfull pedagogik. 

Pedagogerna hjälper barnen att hantera svåra känslor och konflikter via leken. Vi menar att 

Broadheads (2009) forskning visar på något mycket viktigt. Det handlar inte om att ta hjälp av 

ett färdigt koncept eller program för att arbeta konfliktförebyggande i första hand. Man 

kommer långt med att använda sig av de resurser som finns, genom att lära känna sin 

barngrupp och använda sig av en lekfull pedagogik som utgår ifrån barnens behov. 

Kommunikation 

Pedagogerna i studien anser att kommunikationen och uppmuntran av den är ett mycket 

viktigt redskap vid konflikthantering med och mellan barnen. En del som de beskriver handlar 

om att avvakta vid konflikten, för att se om och hur barnen själva väljer att hantera den. 

Pedagogen gör ett aktivt val att prioritera sin tid till barnens samspel (Stern 2003), detta 

menar de förebygger kommande konflikter eftersom barnen lär sig hur de ska hantera 

framtida situationer. Enligt Larsson (2008) är det viktigt att pedagogen har reflekterat över sin 

egen bakgrund och inställning till konflikter så att denne inte undviker konflikter för att det 

ligger i vår natur att göra det. Det är av största vikt att pedagogen kan se på konflikten som en 

lärande situation för att kunna förmedla detta till barnen.  Friberg (2011) menar att det i 

samspelet är kommunikationen som startar och reder ut konflikter. Det är viktigt att 

pedagogen ständigt reflekterar över det egna arbetet och förhållningssättet för att utveckla sin 

kommunikationskompetens, självinsikt och empatiska förmåga.  

 

I flera observationer har vi kunnat se att pedagogen lotsar barnen genom att ställa frågor om 

hur de känner och hur de tror att den andra känner. Pedagogerna menar att de försöker få 

barnet självt att komma fram till lösningen, istället för att pedagogen bestämmer hur de bör 
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lösa konflikten (Ekstam, 2000; Wahlström, 1996). Smith (2001) menar att vi måste hjälpa 

barnen genom frågor och lotsning att skifta fokus i konflikten, från att tänka på mig själv och 

vad jag vill till att lyssna på motparten, hur kan jag göra det bra för dig? På så sätt grundläggs 

en konstruktiv kommunikation hos barnet (Smith, 2001). Guralnick et al. (1996) anser att om 

barn som har samspelsvårigheter på grund av kommunikationsstörningar inte får den hjälp i 

ett tidigt skede av pedagogerna, kan barnets hela sociala framtid sättas på spel. Vi anser att 

detta borde vara en självklarhet, att ständigt reflektera över hur vi gemensamt ska kunna 

sträva emot att stärka barnens kommunikationsförmåga. Brodin Hylander (1998) menar att 

grunden för Sterns teori är att kommunicera med och bli bekräftad av andra människor i en 

gemenskap. Oavsett vad vi vill lära barnen, är ömsesidig kontakt i samspelet grunden för de 

samtida och framtida förmågorna. Däremot kan vi se svårigheterna med att skapa tid och 

utrymme i en redan pressad vardag, för att ge det som barnen behöver och förtjänar. Vi 

förmodar att om arbetslaget väljer att prioritera konflikterna när de uppstår och hanterar dem 

på ett korrekt sätt, kommer det i förlängningen att skapa mer tid till annat i barngruppen, 

eftersom barnen efterhand lär sig att hantera sina konflikter på ett konstruktivt vis.  

Empati 

Pedagogerna menar att de i en konfliktsituation försöker ha fokus på bådas känslor, vad det 

egentligen är för behov som ligger bakom konflikten. De anser att man som pedagog inte får 

välja sida utan bekräfta bådas känslor och undvika att lägga skuld på något av barnen. Istället 

försöker de att hjälpa barnen att empatiskt fokusera på hur de kan göra det bra för den andre 

igen. Öhman (1996) förtydligar arbetet med empati i en konfliktsituation med att det inte bara 

handlar om att byta perspektiv och förstå den andres känslor, utan att man även omvandlar det 

till handling. Hon menar att det är viktigt att pedagogerna finns där som empatiska förebilder, 

eftersom barnen lär genom allt de vuxna gör. Som pedagog måste man träna sig i att se saker 

och ting ur barnens perspektiv, vad deras behov är, precis som vi vill att barnen ska göra för 

varandra i en konflikt. Johansson (2007) har i sin studie visat att barnen har en stor förmåga 

till empati och etiskt tänkande och visar ofta upp altruistiska handlingar mot sina kamrater i 

förskolan. Vi anser att man som pedagog måste lära sig se dessa egenskapen i alla barn och 

lägga ner mycket tid och energi på att utveckla och ta tillvara dessa sidor hos barnen, i 

synnerhet dem som har lite svårare att få kontakt med sin empatiska sida. Vi har sett att den 

empatiska förmågan har stor betydelse för samspel i förskolan, något som Stern (2003) menar 

är grundläggande för den bekräftande relationen. Vi anser att det är en av de absolut viktigaste 

egenskaperna att ständigt arbeta med att stärka och utveckla hos oss själva och barnen.  

Lösningsinriktad pedagogik 

Ett aktivt fokus på nästa steg i konflikten är grunden för en konstruktiv konflikthantering. 

Pedagogerna arbetar för att tillsammans med barnen hitta en lösning på problemet istället för 

att fastna vid varför och vem som gjort vad. Som pedagog bör man inte ge barnen en färdig 

lösning utan låta dem själva ta sig tid till att fundera på hur de kan göra det bra igen. Detta 

tillvägagångssätt går att tillämpa mycket i vardagen, inte bara vid en konfliktsituation, utan 

när helst ett problem uppstår. Både pedagogerna i studien samt litteraturen vi har tagit del av 

lyfter vikten av att inte skuldbelägga och lägga skam på barnen i konfliktsituationen 

(Måhlberg & Sjöblom, 2009). Brodin och Hylander (1998) menar att skam gör att hela 
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samspelet avstannar, stoppar kommunikationen och så länge barnet befinner sig i 

skamaffekten kommer den inte heller att ta till sig av något som någon försöker förmedla. 

Ömsesidigheten i samspelet försvinner när skamaffekten åläggs barnet. Skuld kan vara en 

nyttig känsla om den hindrar oss från att till exempel skada oss själva eller andra, eller när den 

får oss att ta vårt ansvar i något vi gjort fel. Men som pedagoger måste vi finnas tillgängliga 

och hjälpa barnen reglera denna känsla så att de inte fastnar i den negativa affekten. Vi måste 

ansvara för att lyfta upp dessa barn till ett ömsesidigt samspel igen (Brodin och Hylander, 

1998). Måhlberg och Sjöblom (2009) menar att pedagogen bör uppmuntra och stötta barnet i 

dess kompetens och lyckade samspel, fördelaktigt genom positiv feedback. Genom ett positivt 

förhållningssätt till barnen stärks hela barngruppen, barnen ser vilket beteende som ges 

uppmärksamhet och beröm vilket leder till en kollektiv strävan efter mer positiv feedback. Vi 

anser att detta motsvarar det förhållningssätt som vi sett som en röd tråd genom studien. Att 

fokusera på relationer, samspel, kommunikation och empati samt lyfta de positiva handlingar 

och egenskaper för att stärka barnen i deras sociala utveckling och skapa trivsamt och tryggt 

klimat på förskolan.  

Didaktiska konsekvenser 

Vikten av att ta sig tid till att förebygga och hantera konflikter har stor betydelse för barnens 

sociala utveckling, deras förmåga till samspel och upplevelse av sig själva och andra. Vi 

förmodar att det också i förlängningen sparar tid, eftersom en otillfredsställande 

konflikhantering leder till fler konflikter och aktiviteter som avbryts eller inte blir av för att 

barngruppen är orolig eller bråkar. Har man i arbetslaget ett gemensamt förhållningssätt och 

ett fortgående reflekterande arbete kring konflikthantering, är vi övertygade om att det 

kommer att hjälpa både pedagogerna och barngruppen till en mer harmoniskt och lustfylld 

vardag. 

 

En slutsats vi drar av studien är att det inte handlar om att använda sig av färdiga metoder och 

mallar för hur man bör göra. Barn är ändå olika i sina förutsättningar och behov, det går 

därför inte att agera exakt lika i alla situationer som uppstår. Dyra åtgärdsprogram och 

helhetslösningar kanske borde ses mer som en sista utväg, alternativt som inspirationskälla. I 

grunden handlar det istället om pedagogernas inställning och förhållningssätt; till barnen, till 

varandra och till verksamheten och hur den ska bedrivas. Vår åsikt är att verksamheten kan 

stärkas mycket positivt om man aktivt väljer att fokusera på den empatiska utvecklingen i 

samspel, i kommunikation och i förhållningssätt. Pedagogerna i studien har inte haft mer 

resurser eller på något sätt ställts inför mindre svårigheter eller utmaningar än andra 

pedagoger som vi mött under vår utbildning. Men de har gjort ett aktivt val med vilken attityd 

som de ska möta vardagens dilemman med. Det handlar om att välja en positiv inställning och 

lägga fokus på det som fungerar, både i vardagen och i samspelet med barnen. Genom att 

uppmuntra det som går bra och se kompetenser och styrkor hos sina medmänniskor, skapas en 

trygg förskola med tid och utrymme för lärande och utveckling, även inom andra områden.  
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Metoddiskussion 

Ansats 

Den etnografiska ansatsen har varit mycket lämpad för att kunna undersöka vårt syfte. Vidare 

har den kvalitativa metoden gett oss möjlighet att besvara våra frågeställningar och stort 

spektra för att undersöka vårt syfte. Dimenäs (2007) menar att den kvalitativa ansatsen 

handlar om att bilda sig en förståelse för undersökningsområdet, genom dess empiriska 

naturliga tillstånd. Vi är nöjda med hur studien utifrån den valda ansatsen och metoden har 

artat sig.  

Intervju 

Dovermark (2007) beskriver fältintervjun som den informella intervjun, då den sker spontant i 

samband med och som uppföljning till den händelse som är relevant för studien. 

Fältintervjuerna har för oss bidragit till stor insikt i hur pedagogerna har tänkt i de situationer 

vi har observerat. Utan fältintervjuerna hade vi inte kunnat ta del av den tankeprocessen som 

pedagogerna använt sig av när de hanterat de olika konfliktsituationerna. Det har också 

bidragit till vårt analysarbete och stärkt oss i vår tolkningsprocess.  Vi kan dock känna att det 

var svårt att vid alla tillfällen få möjlighet att genomföra fältintervjun i direkt anslutning till 

konflikten/händelsen.  

 

Gruppintervjuerna var mycket givande för studien då de var ämnesfokuserade och 

diskussionsinriktade pedagogerna emellan. McLafferty (2004) bekräftar detta som en lämpad 

metod i sin studie om gruppintervjuer och fokusgrupper. Vi fick möjlighet att ta del av flera 

pedagogers åsikter och tankar samtidigt. De blev även inspirerade av varandra samt kunde 

utveckla varandras tankar. Stor fördel var att vi hade möjlighet att båda två vara närvarande 

vid intervjuerna. På så sätt kunde en av oss hålla fokus på intervjufrågor, ramar och att vi höll 

oss till ämnet och den andra kunde flika in med relevanta följdfrågor och hålla koll på 

nyckelord samt tid och inspelningsutrustning. Denna uppdelning bidrog också till att 

intervjuerna blev mycket likartade i upplägg och utförande. Däremot så kunde vi varit bättre 

på att granska vår tekniska utrustning innan intervjuerna så vi hade haft en större trygghet om 

någonting hade krånglat. Vid ett av intervjustillfällena borde vi också sett till att de 

inblandade pedagogerna fått en bättre förberedelse. Eftersom tiden för intervjun flyttades flera 

gånger av pedagogerna på grund av personalbrist, var de pedagoger som slutligen ställde upp 

inte helt förberedda och insatta i studiens syfte. Utkomsten av intervjuerna blev trots allt 

mycket bra och vi behövde inte gör några kompletterande intervjuer.  

Observation 

Det var svårt att utföra observationer på en konfliktsituation eftersom det är något som händer 

fort och oväntat, efter kanske en lång stund av stiltje.  Det var även svårt att observera en 

empatisk tankeprocess i dess skede utan att ställa uppföljningsfrågor, vilket inte alltid var 

möjligt, därav var det värdefullt att vi kompletterade observationerna med gruppintervjuerna. 

Björndal (2005) beskriver att forskaren kan vara deltagande i olika hög grad och vi upplevde 

att det kunde vara problematiskt att behålla en distans som observatör till barngruppen efter 



33 

 

en viss tid, då barnen tillsist började betrakta oss som en av pedagogerna. Svårt även att veta 

när man bör ingripa i en situation och när man kan behålla sin roll som observatör, var 

gränsen går. Det var därför med stor fördel som vi följde pedagogerna då de ingrep i 

situationerna där annars vi, om vi varit själva, skulle haft ett vuxenansvar och ingripa. Vi fick 

många för studien givande observationer. Det var värdefullt att vi noggrant diskuterade 

igenom hur vi skulle förhålla oss och utföra observationerna, samt förde en diskussion om 

egna hypoteser och antaganden. Det gjorde att observationerna genomfördes på ett likartat sätt 

och underlättade vårt analysarbete. Enligt Kihlström (2007) så är det viktigt att forskaren 

reflekterar över sina förutfattade meningar angående det område som ska observeras så att 

inte anteckningarna färgas av egna åsikter. 

Förslag till fortsatt forskning 

Konflikthantering är ett stort ämne som innefattar många olika områden. Under 

genomförandet av studien har vi kunnat urskilja vissa mönster som hade varit intressant att 

fördjupa sig inom. Pedagogerna har uttryckt, vilket även bekräftas av observationerna, att det 

sker fler konflikter inomhus än utomhus. Vi kan också i observationerna se att många av 

konflikterna äger rum i samband med vissa moment i verksamheten såsom samling, 

påklädning/avklädning och inför måltider. Det hade varit intressant att titta närmare på var, i 

vilken miljö och i vilka situationer, som de flesta konflikter uppstår för att ytterligare kunna 

förbättra det förebyggande arbetet.  

 

Vi tycker också att det vore spännande att undersöka huruvida pedagogernas bemötande 

gentemot flickor respektive pojkar skiljer sig åt i konfliktsituationer. Om pedagogernas 

strategier att lösa konflikterna är olika beroende på barnets kön och hur detta i så fall påverkar 

barnen. 

Tack 

Till sist vill vi verkligen tacka alla pedagoger och barn som medverkat och ställt upp i vår 

studie, utan er hade denna undersökning inte gått att genomföra. Vi vill också rikta ett varmt 

tack till vår handledare Maud Ihrskog för din vägledning och ditt stöd. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Missivbrev  
Information till pedagoger  
 

Hej!  

Vi är två studenter från högskolan i Borås som läser vår sista termin till lärare med inriktning mot 

förskolan. Vi ska skriva vårt examensarbete och ämnet för det är konflikthantering. Vårt syfte 

med undersökningen är att ta reda på pedagogernas olika sätt att använda sig av sin relationella 

kompetens till barnen för att lösa de konflikter som uppstår. Anledningen till varför vi valt det här 

ämnet är att vi anser att konflikthantering är ett viktigt ämne som vi vill få mer kunskap kring.  

 

Vi har tänkt genomföra observationer för att se hur ni pedagoger går till väga för att lösa de 

konflikter som uppstår mellan barnen. I anslutning till observationerna vill vi genomföra en 

intervju/samtal med er pedagoger, detta för att få era tankar kring den aktuella situationen. För att 

få ut mer av observationerna och intervjuerna kommer vi ibland att använda oss av bandspelare, 

dessa inspelningar kommer endast att användas av oss två studenter.  

 

Du som deltar i vår studie har rätt att själv bestämma om du vill delta eller inte och du kan när 

som helst avbryta din medverkan. Vi kommer inte att nämna några riktiga namn på varken 

pedagoger, barn eller på förskolan, detta för att det inte ska gå att identifiera var undersökningen 

är genomförd eftersom andra kommer att kunna ta del av arbetet. De uppgifter som vi samlar in 

kommer endast att användas som material till vårt examensarbete.  

 

Vi vore mycket tacksamma om ni vill ställa upp i vår undersökning men respekterar om ni av 

olika anledningar inte vill delta.  

Om det är något ni undrar över angående vår undersökning får ni gärna kontakta oss.  

 

Med vänliga hälsningar.  

 

Malin Soergel 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxxx 

 

Jeanette Hansén 

E-mail: xxxxxxxxxx  

Tel: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Missivbrev  
Information till föräldrar 
 

Hej!  

Vi är två studenter från högskolan i Borås som läser vår sista termin till lärare med inriktning mot 

förskolan. Vi ska skriva vårt examensarbete och ämnet för det är konflikthantering. Vårt syfte 

med undersökningen är att ta reda på pedagogernas olika sätt att använda sig av sin relationella 

kompetens till barnen för att lösa de konflikter som uppstår. Anledningen till varför vi valt det här 

ämnet är att vi anser att konflikthantering är ett viktigt ämne som vi vill få mer kunskap kring.  

 

Vi har tänkt genomföra observationer av pedagogerna på den avdelning där ni har era barn, för att 

på så sätt få reda på hur de agerar när konflikter mellan barnen uppstår. För att få ut mer av 

observationerna kommer vi i vissa fall att använda oss av bandspelare, inspelningarna kommer 

endast att användas av oss två studenter. För att kunna genomföra våra observationer behöver vi 

ert tillstånd.  

 

Det är ni föräldrar som bestämmer om ert/era barn får delta i undersökningen och ni har 

också rätt att avbryta barnens deltagande när som helst. Vi kommer inte att använda oss av 

barnens eller förskolans riktiga namn när vi skriver vårt arbete. Detta för att det inte ska gå att 

identifiera var undersökningen är genomförd eftersom arbetet kan läsas av andra. De uppgifter 

som vi samlar in kommer endast att användas som material till vårt examensarbete.  

 

Vi är mycket tacksamma om vi får ert tillstånd att observera ert/era barn men vi respekterar om ni 

av olika anledningar inte vill, om så är fallet var vänlig tala om detta för pedagogerna på er 

avdelning. 

 

Om det är något ni undrar över angående vår undersökning får ni gärna kontakta oss.  

 

Med vänliga hälsningar.  

 

Malin Soergel 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxxx 

 

Jeanette Hansén 

E-mail: xxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 3  

Fältintervju frågor i anslutning till konflikt. 
 

1. Vad hände? 

 

 

 

 

 

 

2. Hur hanterade du den konflikten? 

 - Hur tänkte du? 

 

 

 

 

 

 

3. Kunde du gjort annorlunda? 

 - Kunde du gjort på något annat sätt? 
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Bilaga 4 

Stödord/riktord vid gruppintervjuerna 
 

 Empati 

 Relationer/ Samspel 

 Förhållningssätt 

 Kommunikation 

 Förebyggande arbete 

 Samarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


