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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola inriktning och förskole-

klass, grunden för lärande 210 högskolepoäng. Examensarbete ”Att 
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tenskap. 

 
Titel: ”Lämna tillbaka bilen” En studie i hur pedagoger agerar vid konflik-

ter mellan barn. 
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tween children. 
 
Nyckelord: Konflikt, Pedagog, Förskola, Konfliktlösning, Kommunikation 
 
Författare: Anna Edvardsson och Helena Ekblom 
 
Handledare: Mikael Jensen 
 
Examinator: Anneli Larsson 
 

 
BAKGRUND: Konflikter sker dagligen i förskolans värld. Det spelar en avgörande roll 
för barnen hur pedagogerna hanterar konflikterna. Genom att ge barnen de rätta verktygen 
till att lösa konflikterna själva så stärks barnens självförtroende och de känner sig trygga i 
sig själva. Vi lyfter fram olika författares syn på vad konflikter är, hur de uppkommer och 
hur de kan lösas. Studiens utgångspunkt är Vygotskijs syn på relationen mellan barn och 
vuxna som innebär att barn lär sig i samspel med andra, samt Johanssons syn på pedagogens 
perspektiv vid konflikter i förskolan. 
 
SYFTE: Syftet med arbetet är att se hur konfliktlösningen går till ute i två olika förskole-
verksamheter och hur samtliga pedagoger i dessa verksamheter agerar i barnens konflikter. 
 
METOD: Vi är nyfikna på att se hur det ser ut i förskoleverksamheterna. För att kunna se 
det är vår ansats inspirerad av etnografin. Vi har observerat två olika förskolor, där samman-
lagt tio pedagoger iakttagits i konfliktsituationer. Det är ingen generell studie utan resultatet 
är utifrån dessa två förskolor. 
 
RESULTAT: I studien kom det fram att dessa pedagoger hade sex olika tillvägagångssätt 
att lösa de konflikter som barnen hamnade i. Vilket av tillvägagångssätten som var vanligast 
skilde på de två förskolorna. Men de två vanligaste sätten var (1) att pedagogen avvaktade i 
konflikten och barnen fick lösa det själva, och (2) konfliktlösning genom tillsägelser. Andra 
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strategier pedagogerna använde sig av för att lösa konflikterna var diskussion, hot, flytande 
regler och emotionell vädjan. 
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INLEDNING  
 
Kalle och Olle sitter på golvet i lekrummet. Bilarna de håller i händerna kör runt, runt på 
golvet. Olle släpper sin bil för ett ögonblick för att bygga ett stort garage, men då passar 
Kalle på att luta sig fram och ta ett ordentligt tag om Olles bil. Olle blir arg och ledsen, det 
var ju faktiskt hans bil och han vill ha tillbaka den. Kalle förstår inte riktigt vad som hände, 
han såg ju bara att det fanns en ledig bil och han ville ha den att köra med. Då lägger sig 
pedagogen Eva i. Eva säger åt Kalle att lämna tillbaka Olles bil, för det var ju faktiskt han 
som hade den först.  
 
I samma sekund börjar Lisa i andra änden av rummet att gråta. Klas hade dragit henne i hå-
ret och det gjorde jätteont. Eva ser hur Klas springer ut ur rummet med några av Lisas hår-
strån mellan fingrarna. Eva ropar efter Klas med sträng röst att han måste säga förlåt till 
Lisa. Det gör Klas, fast att han egentligen inte vill. Det var ju faktiskt Lisa som började, men 
det vet inte Eva om. 
 
Det här är situationer som uppstår ofta på en förskola, det behöver ju inte alltid vara bilar 
och hårdragningar det handlar om. Men eftersom ett stort antal barn ska träffas på en ofta 
väldigt liten yta och samsas om ett begränsat antal leksaker så uppstår ofta konflikter. Vi tror 
att pedagogen många gånger tar den enkla vägen ut ur konflikter och löser problemet åt bar-
nen istället för att ta sig tid och reda ut vad som egentligen har hänt och ge barnen de verk-
tyg som krävs för att barnen själva ska kunna lösa konflikterna. 
 
Vi har valt att skriva om konflikter i förskolan för att det är något vi upplever att vi fått för 
lite av i vår utbildning. Vi har fått en del verktyg i konfliktlösning men väldigt lite vägled-
ning i hur de ska användas. Konflikter uppstår ofta, det är vi på det klara med, men hur löses 
dem på bästa sätt? Finns det ett ”bästa sätt”? Det här är frågor vi ställts inför, men valt att 
inte svara på eftersom de ingår ej i vårt syfte. 
 

Vad är en konflikt? 
 
Enligt Svenska akademin (2008) så kommer ordet konflikt från latinets conflictus som bety-
der sammanstötning. Konflikt beskrivs som en sammanstötning mellan människors tankar, 
intressen och åsikter.  
 
Wikipedia (2009) beskriver konflikter eller dispyter som olika sorters spänningstillstånd, där 
det blivit en kollision mellan värderingar, intressen, handlingar eller målsättningar. Konflik-
ter kan vara av stor eller liten betydelse.  
 
En konflikt definieras i Nationalencyklopedin (Wallensteen, 2009) som en motsättning, en 
oenighet, som kräver en lösning. Konflikten kan innebära en situation där två männi-
skor/grupper strävar efter att samtidigt få samma begränsade medel/kapital/tillgångar. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konflikt
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Karlsson (1997) skriver att det finns olika sätt att se på fenomenet konflikt. En konflikt kan 
vara en strid om ”värden som omfattar” beteenden som startats i syfte att åsamka skador för 
den andre, eller de andra som är inblandade. Eller så förekommer det en konflikt om A och 
B inte kan fördela de värden som är de bådas mål eller intresse vid denna tidpunkten. Om 
människor har olika tillgång till makt och auktoritet så finns konflikter eller att den existerar 
då människan inte har möjlighet till att förverkliga sin potential. Vi utgår i vårt arbete ifrån 
definitionen: 
 
”En konflikt kan definieras som en naturlig konkurrens mellan en eller flera parter om be-
gränsade resurser, makt eller prestige.” 
    (Karlsson, 1997, s. 113) 
 
Vi valde den här definitionen av ordet konflikt därför att den är applicerbar till förskolans 
värld då begränsade resurser går att jämföra med barnens leksaker, makt går att jämföra 
med barnens: ”du får inte vara med och leka” och prestige är barnens egna rangordning. 
 

Varför hamnar människan i konflikter? 
 
Är vi födda konfliktbenägna eller är det något vi blir uppfostrade till? Spelar vår omgivning 
någon roll? Eller sitter det i våra gener? 
 
Varje konflikt är unik, det som orsakar en konflikt ena dagen behöver inte göra det dagen 
efter, vilket gör det svårt att generalisera sig fram till ett specifikt svar. Enligt Karlsson 
(1997) så menade Konrad Lorenz att människan har en medfödd, instinktiv, aggressiv drift. 
Detta kom Lorenz fram till genom studier av djurs beteenden. Han menar att beteendet stöd-
jer teorin om ”det naturliga urvalet” där aggressiva, starka individer överlever och för dessa 
gener vidare i arv. Karlsson (1997) beskriver Freuds förklaring till varför vi hamnar i kon-
flikter som en reaktion på vår primitiva rädsla och fiendskap. En av våra primitiva rädslor är 
dödsinstinkten. Om vi lär oss acceptera denna så kan vi hantera den. Den ger fortfarande 
uttryck, men på ett socialt accepterat sätt. Genom att medvetandegöra våra konflikter så kan 
vi lära oss att leva med vår aggressiva instinkt. Barnet lär sig kontrollera genom imitation av 
den vuxna. Wilhelm Reich och Erich Fromm motsätter sig Freuds tankar om dödsinstinkten, 
menar Karlsson(1997). Längst inne är vi alla omtänksamma och sociala människor. Aggres-
sionen kommer ifrån samhället och familjen som genom förtryck och exploatering frustrerar 
oss. Denna frustration ger oss en neurotisk och konfliktfylld personlighet (Karlsson, 1997). 
 

Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagogerna agerar i konflikter mellan 
barn i två olika förskoleverksamheter. Vi vill titta på konflikter där två barn eller mindre 
grupper är inblandade, och en pedagog kommer till ”undsättning”. Vad gör pedagogen?  
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BAKGRUND 
 

Läroplanen för förskolan 
 

”Förskolan skall ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.”  

    (Utbildningsdepartementet, 1998, s.3) 

Detta kan vi läsa i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, under rubriken förståelse och med-
mänsklighet (Utbildningsdepartementet, 1998). Vidare under samma rubrik beskrivs hur 
viktigt det är att barnen tidigt får sätta sig in i andras situation, utveckla empati, förståelse 
för att alla inte tycker lika. Att tidigt få ta ansvar med hjälp av stöd av vuxna tror vi är vik-
tigt. Detta får oss att tänka på situationer då pedagoger ibland kanske för mycket går in och 
styr barnens konflikter. Var går gränsen? Hur mycket ska egentligen pedagoger styra bar-
nens konflikter och när ska barnen få klara ut det själva?  

Läroplanen betonar leken och betydelsen av att barnen ska få känna att de själva faktiskt kan 
klara mer än de tror. I leken kan barnen genom samarbete med varandra och komma fram 
till olika slags lösningar (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Aktuella/tillfälliga trender 
 
Giraffspråket – konfliktlösning utan våld 
 
Smith (2001) skriver om Marshall Rosenberg som är amerikansk psykolog och använder 
dockor för att demonstrera olika konfliktsituationer. Rosenbergs teori kallas för giraffsprå-
ket. Han har två dockor, en giraff och en varg som står för att kommunicera på bra respekti-
ve mindre bra sätt. Rosenberg (Smith, 2001) menar att kommunikation på ett mindre bra sätt 
innebär att skulden lastas på någon annan och känslan av empati existerar inte. För att träna 
upp giraffspråket måste en medvetenhet skapas om sina egna känslor, reaktioner och sitt 
agerande. För att kunna bli empatisk gäller det att kunna sätta sig in i andra personers käns-
lor och kunna förstå vad han/hon känner och tänker. Vad finns det för grundläggande behov, 
är en viktig fråga att fundera över. Smith förklarar att Rosenbergs kommunikationsmodell 
har fyra olika komponenter, nämligen: 

1. observera utan att värdera (negativa saker om den andra personen innebär att 
han/hon intar försvarsställning) 

2. känslor (fokusera på din egen tolkning, inte på den andra personens avsikt. 
3. samband mellan känslor och behov (bakom varje känsla finns ett underliggande be-

hov). Rosenberg menar att det finns fyra olika sätt att reagera på och handskas med 
en situation då det uppstått en negativ kommunikation med någon.  

a.) Skylla på sig själv  
b.) Skylla på någon annan 
c.) Synliggöra egna känslor och behov 
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d.) Ta reda på vad det finns för underliggande behov hos den andra personen 
som gjort att personen reagerat på ett negativt sätt. Rosenberg menar att den 
tredje och det fjärde punkten kan bidra till att problemet blir löst. 

4. Uttala önskemål istället för krav. 
 

Kometprogrammet 
 
Vi har läst den forskningsbaserade metoden Kometprogrammet (2009) som är en svensk 
utbildning. På deras hemsida går det läsa att utvärderingar visar att barnen med hjälp av ko-
metprogrammet bråkar mindre, barnen mår bra, det har blivit lugnare och mindre stressigt 
hemma för barn och föräldrar, barnen har fått bättre samspel med kompisar mm. Det uppstår 
helt enkelt färre konflikter och problembeteenden minskas. Komet står för KOmmunika-
tionsMETod för lärare. Lärarna får bland annat träna sig på kommunikation och olika sätt att 
hantera konflikter på. 
 
I komet handlar det mycket om att välja strider. I många fall går det att avvakta i konflikter, 
när ett barn visar ett ”dåligt” beteende. Varken som förälder eller pedagog behövs det ”ru-
sas” in i olika typer av konfliktsituationer. Många barn uppvisar detta beteende för att få 
uppmärksamhet. Istället går det att ge barnet mindre uppmärksamhet vid dessa tillfällen och 
istället ge barnet mer uppmärksamhet när barnet slutar med beteendet och visa uppskattning 
när barnet gör andra saker. Komet innebär att det gäller att omfokusera, och att det går att 
göra på det här sättet i många situationer även om det inte alltid går. 
 
Komet fokuserar på hur beteenden påverkar och orsakar andras beteenden. Vi är sociala va-
relser och vill ofta med våra beteenden orsaka olika typer av reaktioner hos andra, bra eller 
mindre bra. Det går att observera beteenden och vilka reaktioner som uppstår, det går inte att 
se vad någon tänker inombords men det går med hjälp av kroppsspråk att bilda sig en upp-
fattning om hur vi agerar och reagerar i olika situationer. 
 
Komet har påvisats leda till att lärare förändrar sitt bemötande och sitt beteende gentemot 
sina elever. Lärarna ger mer beröm och mindre tillsägelser. Barnen visar efter detta mindre 
av det tidigare beteendeproblemet som fanns och detta i sin tur ledde till en förändring bland 
kamraterna, mindre konflikter uppstod (Forster, 2007). Målsättningen med Komet är att 
minska beteendeproblem samt ett ökat positivt beteende hos barnen och eleverna. 
 
Inom Kometprogrammet (2009) arbetar man med att utveckla verktyg för att stärka relatio-
ner, förbättra självbilden hos barnen, skapa en känsla av glädje, att alla barn blir synliga och 
förstådda. Gränser sätts genom tydlighet, ignorering eller uttrycket time-out som åren 2007-
2008 ersattes med uttrycket nödbroms. Med time-out menas att barnet får gå undan en stund. 
Det handlar om att avbryta en konflikt som urartat. Med ignorering menas inte att det är bar-
net i sig som ska ignoreras, utan barnets beteende. Ett barns bråkiga beteende kan fortsätta 
om barnet upplever att det är det enda sättet han/hon får uppmärksamhet på, enligt Komet. 
 
Genom att tänka på vårt bemötande och hur vi kommunicerar, kan vi lösa alternativt undvi-
ka konflikter. 
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Konfliktteoretiker 
 
Gandhis lära om konfliktlösning utan våld 
 
Naess (2000) tar upp Gandhi och hans ickevålds-lära. Gandhi står för icke-våldsaktivism. 
Kommunikation har den största betydelsen för att en konflikt utan våld ska kunna lösas. Det 
mest enastående i Gandhis lära är att alla kan lösa konflikter utan våld, detta trots vår ibland 
otillräcklighet när det gäller det etiska. Gandhi menar att det går att tycka illa om en persons 
handling och det går i ord uttrycka sin åsikt om en persons handling. Däremot är det inte 
tillåtet att tycka illa om personen i fråga (Naess, 2000). 
 
Gandhi hade en stark tro på människan och han trodde på människans möjligheter, skriver 
Naess (2000). Icke-våldsmetoder går ut på att ingen person ska bli förnedrad eller kränkt. 
Målet är att genom kommunikation försöka resonera sig fram till en lösning på konflikten. 
Gandhi såg inte någon som sin fiende och han poängterade vikten av att inte tala illa om 
motparten och det han eller hon står för. I konflikter är det lätt att se på motparten som sin 
fiende. Om vi har negativa saker att säga ska dessa ord alltså vara riktade mot motpartens 
handling och inte till motparten som person. Enligt Naess (2000) menar Gandhi att detta 
synsätt påverkar utgången av en konflikt. 
 
I gruppkonflikter försökte Gandhi  

• Utreda vad konflikten handlar om 
• Ta reda på de inblandades gemensamma intressen, då Gandhi menar att det alltid 

finns sådana intressen. 
• Utefter de inblandades gemensamma intressen satte han upp mål. 
• Han försökte få de inblandade att uppnå dessa mål. 
• Han försökte kompromissa om bara den ena personen godtog målen. 

 
Enligt Naess (2000) ansåg Gandhi att om detta görs så utvecklas tolerans och förmågan att 
kunna sätta sig in i en annan persons tankar och känslor. Att lära sig kompromissa bidrar till 
bättre samarbete och att personernas gemensamma mål kan uppfyllas. 
 
Galtungs konflikttriangel 
En konflikt kan enligt Galtung ses som en triangel med motsägelser (Carlsson, 2001). Denna 
modell är väldigt bra för att kunna förstå orsaken till konflikten och veta hur den ska hante-
ras. Hur ser det ut med de tre hörnen i den aktuella konflikten? 
 
Galtungs konflikttriangel (figur 1) handlar om hur konflikter trappas upp. Triangeln utgår 
ifrån människors sätt att känna, tänka och handla. Tringelns tre hörn A, B och C står för atti-
tude/assumptions, behaviour samt conflict content, alltså attityd/antaganden, beteende samt 
konfliktinnehållet. Med attityder och antaganden menas hur parterna ser på sig själva och på 
varandra. Beteendet går att observera, handlar det till exempel om samarbete eller om tvång? 
Med konfliktinnehållet menas vad konflikten handlar om. Genom att observera går det att se 
vad konflikter handlar om och hur de har uppstått. 
 



 
 A (attitude/assumptions)   
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B (behaviour)  C (conflict content/contradiction)
    

Figur 1.  Galtungs konflikttriangel 
 
Utas Carlsson (2001) tar också upp Fazios och Coopers spiral av förväntningar och beteen-
den som handlar om hur konflikter trappas upp. Enligt Utas Carlsson (2001) menar Fazio 
och Cooper att förväntningar och beteenden förstärker varandra. Spiralen kan börja vid vil-
ket hörn som helst i Galtungs konflikttriangel. Barnen har till exempel olika viljor och mål 
som kan utgöra ett hinder. Detta bidrar till frustration och det i sin tur leder till aggressivitet 
vilket är en attityd, och det leder till aggressivt beteende. Ett barn kan i sin frustration göra 
något dumt mot ett annat barn vilket leder till ny konflikt. Det handlar om förstärkning som 
bidrar till att konflikten trappas upp.  
 
Om konflikten börjar i hörn B kan t ex konflikten börja med att ett barn genom sitt beteende 
får ett annat barn att reagera negativt. Detta kan skapa en konfliktsituation. Om konflikten 
börjar i hörn A så handlar det t ex om en negativ attityd som i sin tur kan bidra till en upp-
trappning av konflikten. Konflikter kan alltså börja i alla triangelns hörn och kan även stop-
pas från all hörnen. Diskussioner om beteenden och om våld är ett sätt att ta tag i en kon-
fliktsituation. Ett annat sätt är att jobba med attityder. Många konflikter kan uppstå på grund 
av att någon uppfattar att någon annan gör något för att skada en vilket bidrar till en negativ 
attityd.  
 
Carlanders konflikthantering 
 
Forskaren Carlander (1990) tar upp betydelsen av att lära sig hantera konflikter. Att ge bar-
nen verktyg att kunna hantera konflikter själva ger en känsla av trygghet och ökat självför-
troende. Är det mycket konflikter omkring en under dagarna, som det är på t ex en förskola, 
är det av stor vikt att det finns vuxna som tar konflikter på allvar och på bästa sätt försöker 
att lösa dem. Ofta talas det mycket negativt om konflikter, men konflikter kan också vara 
utvecklande på så sätt att barnen även får en insyn i de andra barnens tankar och känslor, 
empati utvecklas och förmågan att kunna sätta sig in i en annan persons situation, och kunna 
förstå konsekvenser av en handling. Pedagogen har en viktig roll att prata om känslor med 
barnen. 
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Utas Carlssons forskning om pedagogers arbete med konflikter  
 
Konflikter i sig behöver inte vara något negativt, det är något nödvändigt för att kunna ut-
vecklas, menar Utas Carlsson (2001). Mycket handlar om hur vi handskas med konflikter. 
Ibland är det lätt att känna sig maktlös vid hantering av konflikter och då ignoreras, förnekas 
och undviks dessa. Då behövs det rätt ”verktyg”. I forskningen nämns giraffspråket som en 
bra metod och betydelsen av att börja tidigt med barnen påpekas. Detta kan påbörjas redan i 
de lägre åldrarna, anser Utas Carlsson. Det går att anpassa träning av konflikter, för barn i de 
lägre åldrarna går det att till exempel använda sig av dockor, det går att ha rollspel och bar-
nen kan få prova olika lösningar. Det går även att fråga barnen hur de tycker det går att göra 
annorlunda i en konfliktsituation som spelas upp av pedagoger. 
 
Utas Carlsson (2001) har kommit fram till att barnen behöver träna på att uttrycka behov. 
Vilka behov finns och hur går det att komma fram till en praktisk lösning? Att ge barnen 
verktyg att handskas med sina känslor tas också upp. Som exempel ges träning på att lyssna, 
jobba mycket med känslor och hitta orden för känslorna. Det är också viktigt att klargöra för 
barnen att det är viktigt att de berättar och uttrycker vad de känner och att så snabbt det går 
ta tag i en konflikt innan den trappas upp. 
 
I Utas Carlssons (2001) studie står det att för de yngsta barnen i förskolan är det avgörande 
att personalen är bra förebilder för att det ska kunna bli en bra konflikthantering. Insikten att 
pedagogers förhållningssätt samt attityder har betydelse. Det finns tre förhållningssätt vid en 
konflikt, dessa är: att undvika, att anfalla och att samtala om problemet. Vi är väldigt dukti-
ga på att anfalla och undvika problem, men sämre på att diskutera, och lösa problemen på ett 
sådant sätt där människor inte blir sårade. 
 
Kärrbys forskning om pedagogen som förebild 
 
Kärrby (1985) har forskat kring barn och hur de utvecklas i grupp. Kärrby menar att ”för-
skolebarnets psykiska utveckling sker i hög grad genom imitation och identifikation” (s.46). 
Barn tar efter vuxna. Vuxna är viktiga förebilder. Att vara trygg och säker i sin yrkesroll är 
en nödvändighet för att påverka barnets utveckling. Som pedagog kan man visa detta genom 
att vara tydlig och ge raka budskap. Detta kan påverka barnets utveckling mer än genom att 
använda olika slags pedagogiska metoder. Kärrby talar om samspel och pedagogers förmåga 
att samspela med barn. Genom sitt eget förhållningssätt menar Kärrby går det att som peda-
gog påverka samspelet med barn. Alla barn är olika och en viktig uppgift för pedagogen är 
att kunna sätta sig i just ”det här barnets” tankar, känslor och så vidare. Att som pedagog 
vara medveten om att det går att förändra mycket genom sitt eget förhållningssätt är viktigt 
enligt Kärrby. 
 
Kärrby (1985) menar att det finns mycket förväntningar på pedagogen. Det blir inte lätt när 
andras förväntningar samt pedagogernas egna förväntningar och tankar på sin yrkesroll inte 
går att nå upp till på grund av olika omständigheter runtomkring. Hon menar vidare att yttre 
faktorer påverkar förskolorna och pedagogernas arbete som till exempel nedskärningar av 
personal som medför större barngrupper. En ytterligare faktor som nämns är många barn 
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som kommer ifrån familjer med sociala och ekonomiska problem. Pedagogerna måste jobba 
på ett annat sätt än i de barngrupper där barnen kommer från stabila familjer. Detta påverkar 
pedagogernas arbete med barn i grupp, alla barn är enskilda individer oavsett bakgrund och 
ska behandlas därefter. Pedagogerna tar hänsyn till detta med att visa tålamod, flexibilitet 
samt medvetenhet.  
 
Empati enligt Öhman 
 
Empati är förmågan att kunna sätta sig in i hur en annan person känner, skriver Öhman 
(2003). Att agera empatiskt menar Öhman ibland handlar om att sätta gränser. Det handlar 
inte alltid om att vara ”snäll”. Att exempelvis agera i en konflikt så att ett barn inte blir 
kränkt är ett sätt att agera empatiskt på.  
 
Vad gynnar en empatisk förmåga? Öhman (2003) tar upp faktorerna god etisk omsorg, före-
bilder, konsekventa levnadsregler samt tillfälle till reflektion. Med god etisk omsorg menas 
framförallt en bra miljö. Barnen blir respekterade och får tilltro till sin egen förmåga. Barnen 
behöver också bra förebilder. Hur är vi vuxna mot varandra? Barn tar efter. En bra förebild 
kan också betyda någon som tar sig tid och som tar barnen och konflikter på allvar. Med 
konsekventa levnadsregler menas att det är viktigt med tydliga regler. Regler behövs och de 
ska vara till för att skapa trygghet. I en konfliktsituation är det av stor vikt att pedagogen 
uppmärksammar barnet på hur den andra personen känner. Öhman menar vidare att barn 
behöver få tillfällen till reflektion för att kunna utveckla sina tankar. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Vår studie utgår ifrån Lev Vygotskijs och Eva Johanssons teorier. Varför det blev just Vy-
gotskij beror på att hans tanke om att vi lär i sampel med andra, för att det är relevant för 
ämnesvalet. En konfliktsituation kan vara en lärandesituation. Johanssons forskning har in-
spirerat oss och även hon har många tankar som är väsentliga vid konflikthantering.  
 

Lev Vygotskij och relationen mellan barn och vuxna 
 
I Vygotskijs teorier ingår bland annat den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). 
Han menar att i samspel med en vuxen eller någon kompis kan barnet göra saker som 
han/hon inte skulle ha kunnat göra utan det stödet, det barnet kan göra med hjälp av stöd 
idag, kan barnet göra själv imorgon. Genom att imitera, härma, någon som de ser upp till 
blir barnen kapabla till mycket mer i gruppaktiviteter eller under vägledning av vuxen. Vux-
nas närvaro har en stor betydelse i barns lärande. Vygotskijs sociokulturella syn på den kog-
nitiva utvecklingen går ut på att vi lär i samarbete med andra. Han menar att pedagogen inte 
endast ska fokusera på barns prestationer utan även på kognitiva processer som ännu inte är 
färdigutvecklade.  
 
Vygotskij (1995) anser att alla är kreativa, även barn. Den kreativa förmågan som barn har 
kallar han för fantasi och genom vår fantasi tolkar vi våra erfarenheter och känslor. Leken är 
viktig. Det är i leken som barnens upplevelser kommer fram. Vygotskij påpekar den stora 
betydelsen av vuxna som goda förebilder då barnen ofta i leken återspeglar vad de hört och 
sett och hur de vuxna gör. Ju mer barn hör och ser, upplever och samlar på sig erfarenheter 
desto mer utvecklas fantasin och kunskap. 
 
Enligt Bråten (1996) menar Vygotskij att pedagogens uppgift blir att skapa möjligheter för 
barnet att utvecklas från det barnet kan till det barnet inte kan. Genom samarbete och sam-
spel med andra utvecklas barnen. Kommunikation är viktigt. För att kunna lösa problem av 
olika slag så behövs kommunikation, både med sig själv och andra, språket har en stor bety-
delse. Språket spelar en viktig roll för att kunna sätta ord på våra tankar.  
 

Eva Johansson och pedagogens perspektiv 
 
En pedagog har vissa förväntningar på barnen. En av dessa är att barnen ska förstå och följa 
pedagogens tillsägelser (Johansson, 2006). Johansson skriver att pedagogens förväntningar 
ibland krockar med varandra. Dels förväntas barnen klara av att samspela med varandra utan 
att konflikter uppstår, å andra sidan ser pedagogerna barnen som personer som det inte går 
att resonera med utan som sagt ska göra som de blir tillsagda. Som vuxen kan det vara svårt 
att släppa på kontrollen, men Johansson (2006) skriver att det är otroligt viktigt att vi tar 
barnet på allvar, ger dem kontroll och ansvar. För att få veta barnens syn på saken så måste 
vi våga fråga. Fråga och sen respektera barnens svar. Ofta utgår pedagogen ifrån hans eller 
hennes syn på vad som är bäst för barnet, och på så sätt ignoreras barnets upplevelse av situ-
ationen. Pedagogerna agerar ”över huvudet” på barnet. Många vuxna menar att barn måste 
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lära sig motgångar och att detta är för barnens bästa. Men Johansson hävdar att det bästa 
sättet är att resonera med barnen. 
 
Ofta blandar sig pedagoger in i konflikter innan de startat med motivationen att avstyra dem 
innan det blir allvar. Men Johansson (2006) frågar sig hur vi som vuxna kan veta barnens 
avsikter och intentioner? Pedagogens uppgift består av att beskydda barnen, men samtidigt 
är barnen personer med rättigheter. Dessa uppgifter går emot varandra och skapar en inre 
konflikt hos många pedagoger. Vad är rätt? Hur ska pedagogen agera? Pedagogen ska ha 
tilltro till barnens förmåga. Om barnen får bli delaktiga i verksamheten, utvecklar de 
själständighet vilket leder till demokrati (Johansson, 2006). Pedagoger arbetar med att vara 
goda förebilder, detta genom att uppmuntrar barns stödjande handlingar, hjälpa barnen att 
förstå andra och uttrycka sina upplevelser (Johansson, 2006). 
 
Pedagogen använder sig av olika förhållningssätt till konflikter ute i verksamheten, skriver 
Johansson (2002; 2006): 
 

• Pedagogen ignorerar konflikten, eller kommenterar den inte. Johansson ifrågasätter 
vilken signal som sänds ut till barnet. Har barnet inte rätt att vara ledsen eftersom 
pedagogen genom ignorering visar att beteendet är ”okej” (2002). 

• Pedagogen löser konflikten på grund av tidsbrist eller om hon eller han inte har sett 
hur konflikten startade (2002). 

• Pedagogen sätter tydliga gränser: detta är oacceptabelt (2002)! 
• Pedagogen påpekar konsekvenser och/eller hotar barnet, ”om du inte slutar så… tar 

jag bort spelet” (2002). 
• Pedagogen uppmanar barnen att gottgöra den skada de har åsamkat någon annan 

(2006). 
• Pedagogen använder sig av skuldbeläggning, även om den egentliga tanken var att få 

igång ett samtal så läggs fokus på svaret och inte på barnets reflektion (2006). 
• Pedagogen uppmanar barnen att förstå andra, detta görs ofta genom att barnen får 

fundera på hur kamraterna upplever deras agerande (2006). 
 

Johansson (2006) menar att vid de tillfällen barn åsamkat kamrater smärta så ska den vuxna 
ge barnen handlingsalternativ. Barnen utvecklar då strategier och vad de ska göra istället: 
samtala, samarbeta, kompromissa, dela med sig, vänta på sin tur och/eller respektera den 
andres vilja. Samt reflektera över hur de kan gottgöra skadan som redan är skedd. Genom att 
kompromissa, lär sig barnen att förhandla. Genom att dela med sig lär sig barnen samhörig-
het och generositet. Johansson (2002) skriver att pedagogerna vill att barnen ska förstå 
kopplingen mellan handling och känslor (När du gör sådär gör det ont på Lisa och hon blir 
ledsen), barnen ska även förstå vad som är moraliskt riktigt (Vem var det som startade? Nu 
pratar Lisa och då får du vänta på din tur) samt att det ska lära sig förhandla och kompro-
missa sig fram till en lösning. Vidare skriver Johansson att pedagogerna vill att barnen ska 
kunna sätta sig in i en annans perspektiv (Att med ord kunna förklara hur det kändes för Lisa 
och säga förlåt. Barnen reflekterar då kring sin handling). 
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Genom att samtala hjälper pedagogen barn i konflikter att uttrycka vad de vill och även att ta 
hänsyn till vad kamraterna önskar. Den vuxne ska ej ta ställning i konflikten utan bara dra 
paralleller, och agera som moderator, och barnen själva ska resonera sig fram till en lösning. 
Vid ett undvikande beteende från pedagogen visar de vuxna en acceptans för det som skett 
och samtidigt förminskas barnens upplevelse. Om pedagogen ignorerar eller avleder barnen 
missar de möjligheten att lära barnen att uppmärksamma andras perspektiv och upplevelser 
(Johansson, 2006). 
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METOD 
 
I metodkapitlet beskriver vi vår ansats som är etnografi, den kvalitativa metoden vi använt 
samt, vårt datasamlingsverktyg som är observation och vårt urval. Vi förklarar hur begrep-
pen reliabilitet, validitet och etik är knutna till vår studie, för att göra vårt arbete så tillförlit-
ligt och giltigt som möjligt. 
 

Ansats 
 
Etnografi 
 
Ordet etnografi kommer från grekiskans etno som betyder folk och grafi som betyder beskri-
va. Dovemark1 menar vidare att etnografin handlar om att förstå vad det egentligen är som 
sker utifrån aktörernas perspektiv. En etnografisk studie är en fallstudie och sker under en 
längre tid, riktad mot en viss grupp och med ett intresse mot de strukturer som styr grupp-
medlemmarnas sociala liv. Det som gör etnografin till en ansats är att synen på att man bätt-
re bedriver forskning om man vistas mitt ibland dem man studerar i deras vardag. Fokus 
ligger på djupet och inte på ytan. Vid en etnografisk forskning, likaså i våran studie, går man 
in på djupet och vill se vad som finns under ytan.  
 

Kvalitativ metod 
 
Vi har använt oss av kvalitativ metod eftersom vi anser att denna metod passar vårt syfte 
bäst som är att undersöka hur pedagogen agerar. Vi vill inte undersöka hur många pedagoger 
som agerar på ett sätt utan bara se hur det är på dessa två förskolor. Kvalitativ metod styrs av 
forskarens uppfattning eller tolkning av den information som framkommit i samband med 
undersökningen. Det materialet vi fått fram är situationsbundet, till undersökningsplats och 
undersökningsperson. Vi var inte ute efter att dra generella slutsatser eftersom att det då 
skulle krävas en betydligt mer omfattande undersökning än den vi gjort (Holme & Solvang, 
1997).   
 
Vårt eget beteende är av intresse i och med närheten mellan oss och dem vi undersöker. Med 
närhet menar vi att vi befinner oss i samma rum. Som positiva faktorer vad gäller valet av 
metod kan vi nämna två saker – dels närheten mellan oss och de personer vi observerat, dels 
deras möjlighet till styrning av undersökningsresultatet. Negativ faktor i förhållande till va-
let av metod är att vår uppfattning kan vara felaktig. Vi kan ha missuppfattat pedagogernas 
motiv och de signaler som de sänder ut. Vi var medvetna om detta och försökta bortse från 
våra egna erfarenheter. Detta gör att det är svårt att veta hur pålitlig eller opålitlig viss in-
formation egentligen är som samlats in i undersökningssammanhanget. Vi var medvetna om 
att vårt agerande samt att våra förväntningar påverkar undersökningssituationen och de per-
soner som var med i undersökningen (Holme & Solvang, 1997).  

 
1 Dovemark, Marianne Föreläsning: Etnografi 2008-10-06 Högskolan i Borås 
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Verktyg 
 
Observation 
 
Lökken och Söbstad (1995) påpekar betydelsen att vid en observation inte försöka ”se” allt. 
Istället bör vi begränsa vad det är vi vill observera och på så sätt få en klarare bild. Lökken 
och Söbstad beskriver vidare att det inte är möjligt att i en observation vara helt objektiv. 
När vi har gjort våra observationer noggrant kan det vara lätt att tro att de är objektiva. Ändå 
är det viktigt att ha med sig att det inte går att få en helt objektiv samt fullständig bild av 
verkligheten. Vi måste vara öppna och också försiktiga med att ta våra slutsatser vi kommit 
fram till som den absoluta sanningen. 

När vi observerar är det också av stor vikt att vi tänker på uppmärksamhet, att vi som obser-
vatörer riktar vår uppmärksamhet på den begränsade del som vi vill observera för att få en 
klarare bild av hur det fungerar med denna del i förskoleverksamheten. I vårt fall handlar det 
om att observera hur pedagogerna i vardagen hanterar konfliktsituationer mellan barnen. 
Attityder och värderingar är också något som påverkar oss vid en observation samt tidigare 
erfarenheter. Även vanor kan påverka oss när vi uppfattar, tar in intryck och tolkar, vad vi är 
vana vid sedan tidigare. En ytterligare faktor är att barn kan ha en annan uppfattning av 
”verkligheten” än vad vuxna har.  

När vi observerar så iakttar vi, vi ”ser”. En svaghet med denna metod kan vara att missför-
stånd kan uppstå. Vi uppfattar alltså det vi ser med våra sinnen. Det vi missar är att höra de 
inblandades egna tankar och uppfattningar. Genom våra egna tolkningar är det också möjligt 
att missförstå och eventuellt tolka fel. När vi observerar ”ser” vi vad som händer och sker. 
Intresset ligger inte i resonemang utan hur lärarna bemöter barnen.  

 

Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet rör hur mätningarna utförs och hur noggrann bearbetningen 
av informationen är. Undersökningens grad av reliabilitet besvaras med hänsyn till om mät-
ningarna utförts på ett korrekt sätt samt i vilken grad vi kan förlita oss på den information 
som vi fått fram i samband med undersökningen. Vi är medvetna om att eftersom vår tids-
ram är begränsad så är det svårt att veta om resultatet av våra observationer är korrekt. Vi 
medverkar båda två vid observationstillfället för att kunna jämföra det vi sett och på så sätt 
försöka utesluta egna tolkningar av situationen. 
 
Hur reliabel denna undersökning är, kan vara svårt att svara på. Det finns ett flertal faktorer 
som kan spela in. Pedagogerna är medvetna om att de blir observerade, tänker de på hur de 
agerar eller gör de som de alltid brukar göra?  
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Validitet 
 
Validitet eller giltighet rör vad som mäts i undersökningen och om detta ryms i frågeställ-
ningen (Holme & Solvang 1997). Thurén (2004) förklarar validitet kort och koncist genom 
att säga att validitet hänger samman med att det som tänkts undersökas verkligen har under-
sökts. Vi anser att vårt syfte stämmer överens med vår undersökning och därför har vårt ar-
bete en hög validitet. 
 

Etik 
 
Vilka etiska regler behöver vi ta hänsyn till? När det gäller forskning inom lärarutbildning-
arna så finns det vissa grundregler att förhålla sig till. Dessa grundregler har Vetenskapsrå-
det (2002) givit ut. I denna skrift beskrivs inom individskyddskravet fyra olika huvudkrav, 
nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
som vi måste ta hänsyn till. Informationskravet betyder att vi måste informera om vårt exa-
mensarbete och dess syfte för de som deltar i våra observationer. Med samtyckeskravet me-
nas att de personer som eventuellt ska delta i undersökningen själva får bestämma om de vill 
delta. Det är viktigt att påpeka att deltagandet är frivilligt. Då barnen observeras krävs sam-
tycke från föräldrar/vårdnadshavare. Samtyckeskravet betyder också att de deltagande när 
som helst kan avbryta att vara med i undersökningen. De kan även bestämma under vilka 
villkor de vill delta. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som handlar om att person-
uppgifter och andra uppgifter som rör de deltagande inte ska komma ut. Det är viktigt att 
tänka på hur vi behandlar dessa uppgifter. Vid beskrivning av verksamhet samt personal och 
barn är det av största vikt att tänka på att det inte av informationen ska kunna gå att identifi-
era beskrivna platser eller personer. Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet som 
innebär att uppgifter och information som vi i undersökningen får in endast ska användas i 
forskningsändamål och inte i några andra sammanhang.   
 
För att uppfylla dessa krav så har vi lämnat ut samtyckesblanketter till barnens föräldrar, för 
trots att de inte är fokus för våra observationer så är det deras konflikter vi tittar på. Pedago-
gerna är upplysta om vad vårt syfte med undersökningen är samt att deltagandet är frivilligt 
och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi använder fiktiva namn på både bar-
nen, pedagogerna och förskolorna, så att ingen individ går att spåra. 
 
En moralisk aspekt är hur vi som observatörer klarar av att iaktta konflikter utan att lägga 
oss i. Eftersom vi utgick våran studie från ett rum där det hela tiden befann sig personal, 
kunde vi låta dem sköta konfliktlösningen och koncentrera oss på att observera. Men själv-
klart skulle vi lösa allvarliga konflikter om de skulle uppstå om en pedagog inte skulle be-
finna sig i närheten. 
 

Urval  
 
Observationerna har genomförts på två olika förskolor i en medelstor kommun i västra Sve-
rige. En av förskolorna, Förskolan Sagan, ligger centralt i en medelstor stad och är egentli-
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gen ett bostadshus som är ombyggt. Den består av flera avdelningar på olika våningsplan 
och längst ner finns en begränsad utegård. På avdelningen där vi gör våra observationer 
finns det fyra pedagoger, alla är kvinnor och utbildade förskollärare och nitton barn i åldern 
tre till fem år. Lokalerna består av ett lek- och matrum med tre angränsande mindre rum, där 
det finns möjlighet till att måla, leka och spela dator.  
 
Den andra förskolan, Förskolan Myran, ligger cirka en mil utanför den medelstora staden 
och är egentligen en fritidslokal som fått bli förskolelokal då de befintliga förskolorna inte 
rymmer alla barn. Här finns det sex pedagoger och fyrtio barn, uppdelat i två grupper. Alla 
barn är födda samma år, detta är en så kallad renodlad femårsgrupp, där några av barnen 
hunnit fylla sex år. De huserar i en envånings ”villa” med sex olika rum. Två lekrum, som 
även används som samlingsrum, en gemensam mat- och leksal samt tre små rum med ut-
rymme för utklädning, målning och bygglekar. Ute finns en skolgård med en bäck, fotbolls-
plan och skogsområde.  
 
De förskolor vi valt att observera på, är två förskolor som vi kommit i kontakt med under 
vår utbildning. Varför det blev just dessa två förskolor har att göra med att vi innan under-
sökningen uppfattat olikheter på de båda avdelningarna och det tilltalade oss utifrån vårt 
syfte. Syftet med arbetet är att se hur det ser ut på två olika förskoleverksamheter. Vi obser-
verar i det kombinerade mat- och lekrummet som finns på de båda förskolorna. Detta är det 
rummet där pedagogerna befinner sig mest i. Vi begränsar oss även till en viss tid på dagen; 
förmiddagen mellan klockan åtta och klockan tio. Alla pedagoger som är verksamma på 
dessa två förskolor medverkar i undersökningen. 
 

Genomförande 
 
Vi började vår undersökning med att läsa litteratur. Vi formulerade ett messivbrev (se bilaga 
1.) som vi tog med oss till respektive förskola. Vi lämnade också ut ett papper för föräldra-
medgivande (se bilaga 2.). Vår handledare granskade dokumenten innan de lämnades ut. 
Pedagogerna på de båda förskolorna informerades om vad undersökningen handlade om, 
samt om de etiska reglerna. 
 
Vid observationerna medverkade vi båda och antecknade de konfliktsituationer som dök 
upp. Efter varje dag med observationer jämförde vi anteckningarna och sammanförde dessa 
till ett dokument. Då vi gjort alla våra observationer granskade vi de sammanförda doku-
menten och hittade sex tydliga strategier, som förklaras i resultatkapitlet.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

 
I det här kapitlet redogör vi vad vi sett under våra observationer. Vi hittade sex olika strate-
gier som pedagogerna använde sig av för att lösa konflikterna. Kapitlet är uppdelat i under-
rubrikerna; Konfliktlösning genom avvaktning, Konfliktlösning genom tillsägelser, Konflikt-
lösningar genom diskussion, Konfliktlösning genom flytande regler, Konfliktlösningar ge-
nom hot, Konfliktlösning genom emotionell vädjan samt en Sammanfattning av resultatet. 
Sex av de sju underrubriker som finns i detta kapitel är just de sex olika strategierna som vi 
fann, den sjunde underrubriken är en sammanfattning av resultatet. 
 

Konfliktlösning genom avvaktning 
 
Under observationerna kunde vi se att pedagoger ofta övervakade situationen utan att lägga 
sig i. Ett exempel på detta är: 
 

Lars, Bo och Caroline, alla 5 år, sitter vid ett bord och leker med Lego. Eva, också 5 
år, vill vara med och leka med Legot. Hon drar fram en stol och sätter sig bredvid och 
börjar plocka med Legot. 
- Där kan du inte sitta, säger Caroline. 
- Jo, annars är du retig, svarar Eva. 
- Man får vara retig, säger Lars. 
- Näe! säger Caroline och Eva unisont. 
Eva sitter kvar på stolen. Alla fortsätter bygga med legot, men nu under tystnad. Pe-
dagogen Lotta i rummet övervakade situationen men la sig inte i den. Barnen löste si-
tuationen och Lotta återgick till sin planering.  

(Observation på Förskolan Myran. Torsdag den 23 april 2009, klockan 9.23) 
 
Detta utspelade sig vid flertalet tillfällen i många liknande situationer. Barnen löser konflik-
ten själva under övervakning av pedagogen. Johansson (2002) frågar sig vad pedagogen 
sänder ut för signaler till barnen då hon eller han ignorerar en konflikt. I många konflikter 
avvaktade pedagogen och barnen löste själva ut situationen. Detta inträffade ofta på Försko-
lan Myran, men även bland de äldre barnen på Förskolan Sagan. Vi kan koppla samman 
denna situation med Galtungs konflikttriangel (Utas Carlsson, 2001) där genom observation 
av konflikten kan pedagogen se vad konflikten handlar om, hur den uppstått och om den 
trappas upp/eskalerar.  
 

Konfliktlösning genom tillsägelser 
 
Den strategi som pedagogerna på förskolan Sagan främst använde sig av var tillsägelser. Till 
tillsägelser hör även uppmaningar och befallningar.  Konflikten löstes genom att pedagogen 
säger ifrån.  
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Pernilla, Tina, Fia, Bea och Carolin, fem år, dansar inne i kuddrummet. Henrik och 
Kalle, tre år, öppnar dörren till kuddrummet flera gånger. De öppnar dörren, stänger 
den och öppnar den igen. 
- Sluta! ropar tjejerna men Henrik och Kalle fortsätter. 
Städerskan Lill står inne i kuddrummet. 
- Kivas inte! ryter hon. 
Henrik och Kalle ser frågande ut men slutar upp med att smälla i dörren. 
- Får vi gå in till kuddrummet? Frågar Henrik och Kalle pedagogen Karin som är i 
närheten. 
- Nej, de är redan fem därinne, svarar Karin. 
Henrik och Kalle går därifrån. 

(Observation på Förskolan Sagan. Tisdag den 21 april 2009, klockan 9:03) 
 

I denna situation så befaller den vuxna barnen att sluta upp med sitt beteende. Förstår Kalle 
och Henrik vad det är Lill säger? De kanske inte vet vad ordet kivas innebär men de förstår 
på hennes tonfall att något var fel eftersom de gör som hon befaller. I följande situation är 
Kalle och Henrik åter igen inblandade men nu är det pedagogen Karin som löser konflikten, 
denna gången genom en uppmaning. 
 

Henrik och Kalle, tre år, leker inne i kuddrummet med stängd dörr. Henrik öppnar 
dörren och kommer ut och går fram till tre pedagoger som sitter vid ett bord.  
- Kalle slåss, säger Henrik. 
- Gör du det Kalle? frågar pedagogen Karin och tittar på Kalle. 
- Nej, säger Kalle och tittar ner i golvet. 
- Men Henrik säger att du gör det, säger Karin. 
Kalle skakar på huvudet och fortsätter titta ner i golvet. 
- Gör inte det mer, säger Karin till Kalle. 
Kalle och Henrik går tillbaka in i kuddrummet och stänger dörren. 

 (Observation på Förskolan Sagan. Tisdag den 21 april 2009, klockan 9:25) 
 
Karin tar Henriks sida av situationen och fördömer Kalles beteende. Kalle nekar till att han 
slagits, och det är egentligen ingen förutom de två pojkarna som vet vad som hänt och deras 
uppfattningar går isär. Då pedagogen Karin tar Henriks parti hävdar hon att Kalle både betett 
sig illa och ljuger. Men å andra sidan om hon tagit Kalles parti och han verkligen hade sla-
gits så kommer han undan med både lögn och oönskat beteende, samt att Henrik blir oskyl-
digt kallad för lögnare. Kalle får ingen förklaring till varför han inte får slå Henrik, bara att 
hans beteende är oacceptabelt. (Johansson, 2002) 
 
Brodin och Hylander (2002) skriver att barn som visar upp ett aggressivt beteende ofta är 
osäkra, rädda och skamfyllda. Ofta hjälper det inte att säga saker som ”så får du inte göra”. 
Det är viktigt att jobba med självkänslan menar Brodin och Hylander. Att som pedagog be-
kräfta barnets känslor har också stor betydelse, till exempel att visa att jag som pedagog ser 
att han/hon är arg. Carlander (1990) påpekar precis som Brodin och Hylander (2002) bety-
delsen av att vuxna tar konflikter på allvar. Pedagoger har en viktig roll i att prata igenom 
konflikten, att inte bara säga “du får inte slåss” utan också förklara varför.  
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Pedagogen Beatrice sitter vid ett bord med Tove, Stina och Martina som är fem år. 
Tove, Stina och Martina ska måla och en burk med färgpennor står på bordet. 
- Jag ska ha den, säger Tove och sträcker sig efter burken med färgpennorna i. 
- Man får dela, säger Beatrice. 
Barnen målar och turas om att få burken med färgpennorna i. 

 (Förskolan Sagan. Tisdag den 21 april 2009, klockan 8:34) 
 
Tove säger sig ska ha hela burken med pennor. Pedagogen förmedlar förskolans oskrivna 
regler, om turtagning och dela med sig av ett begränsat antal medel, i detta fall pennorna 
som även Stina och Martina ska ha tillgång till. Utbildningsdepartementet (1998) säger i 
läroplanen att en del av förskolans uppgift är att fostra barnen till att bli solidariska, ansvars-
kännande och toleranta medborgare.  Johansson (2006) menar att vid turtagning lär sig bar-
nen att kompromissa och förhandla, samt utvecklar en känsla av samhörighet. I denna ob-
servation säger pedagogen “man får dela” och efter det så fortsätter barnen måla och de turas 
om. Situationen handlade om att burken med färgpennor var till för alla och att de fick dela 
på den. Vad kunde pedagogen sagt annorlunda för att förmedla varför man ska dela?  
 

Två pojkar, Kalle och Henrik som är tre år, står ute i hallen. Henrik behöver gå på toa-
letten och Kalle vill följa med. Henrik stänger dörren efter sig men Kalle sliter upp 
den igen. Pedagogen Beatrice går ut i hallen: 
- Man måste få vara ifred på toa, säger Beatrice till Kalle. 
Kalle ger sig inte och sliter fortfarande i dörren tills Henrik börjar gråta.  
- Nu får du gå ut Kalle! säger Beatrice. 
Kalle går ut. När Henrik kommer tillbaka börjar de leka igen. 

 (Observation på Förskolan Sagan. Tisdag den 21 april 2009, klockan 8:07) 
 
Beatrice blandar sig i konflikten redan innan Henrik blivit ledsen. Hon förklarar att man 
måste få vara ensam på toaletten, men inte varför. Förklaringen övergår sedan till en befall-
ning då Kalle inte lyssnar på Beatrice uppmaning och Henriks gråt. Pedagogen sätter en 
gräns om vad som är acceptabelt att göra då någon annan ska gå på toaletten, hon vill också 
att Kalle ska förstå att Henrik måste få vara ensam, dessa aspekter hittar vi även i Johans-
sons (2002) forskning om vad pedagogen vill förmedla till barnen i förskolan. 
 
Pedagogerna löste de påbörjande konflikterna många gånger med uppmaningar om vad som 
de tycker är det riktiga. Pedagogens kommentarer inbjuder inte alltid till ett samtal och det 
som de säger är egentligen odiskuterbart. Detta kolliderar med Vygotskijs (1995) tankar om 
att vid konflikter så krävs det kommunikation/samtal för att lösa problemen. 
 

Konfliktlösning genom diskussion 
 
Vygotskij (1995) menar att det är med kommunikationen vi kan lösa problem. Genom att 
låta barnen själva vara med och hitta en lösning så ökar vi deras självkänsla och de får en 
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förståelse till att alla inte tycker lika, som är ett av läroplanens mål (Utbildningsdepartemen-
tet, 1998). 

 
Katja, Kristina, Nathalie och Pia, fem år, sitter och målar vid ett bord. Färgpennorna 
ligger i en låda på bordet. Tjejerna börjar dra i pennlådan.  
- Den ska stå i mitten, säger Katja argt och flyttar lådan. 
- Nu är den i mitten, säger Katja. 
- Den är inte alls i mitten, säger Nathalie. 
- Den ska stå så alla når, säger Kristina. 
- Där är inte mitten, alla når inte nu, säger pedagogen Beatrice som gått fram till bor-
det. 
Pedagogen diskuterar tillsammans med barnen om vad ”mitten” är och alla är överens 
förutom Katja. Lådan flyttas till ”mitten”. 
- Nu når jag inte nånting, säger Katja. 
Nathalie och Pia reser sig och går från bordet 
- Prova så får jag se, säger Beatrice till Katja. 
Katja räcker fram handen till lådan. 
- Du når ju, säger Beatrice.  
Det sitter bara två barn vid bordet nu så ”mitten” är egentligen inte längre där de kom 
överens om att det var. 

(Observation på Förskolan Sagan. Tisdag 21 april 2009, klockan 9:37) 
 

Pedagogen Beatrice har övervakat situationen från början och vet vad den handlar om. Hon 
lyssnar på allas synpunkter, och med hjälp av medbestämmande beslutar de var lådan ska 
stå. Alla får sin röst hörd. Carlander (1990) skriver att det är viktigt att det finns vuxna som 
tar problemet på allvar. Beatrice tar sig tid till konflikten och hjälper barnen att testa sig 
fram till ett resultat som fungerar. I följande situation visar Beatrice att hon litar på barnens 
egna förmåga till att lösa en påbörjande konflikt. 
 

Sara, Lina vill spela dator och Nina vill titta på. 
- Får jag spela dator med Lina, frågar Sara Beatrice. 
- Men hur ska vi lösa det? Det får ju bara vara två stycken vid datorn och ni är ju tre. 
Då blir ju Nina själv och har ingen att leka med. Nu får ni lösa detta på något sätt, sä-
ger Beatrice. 
Sara går och hämtar ett papper och en penna och sätter sig och börjar rita streck. 
Många streck efter varandra. Lina och Nina tittar på. 
- Vad gör du? Undrar Beatrice. 
- Jag ritar ett formulär, svarar Sara. Hon vänder nu på papperet och börjar rita upp ett 
rutmönster. Beatrice visar att om det är luffarschack som de ska spela så behövs det 
ytterligare en rad med rutor. De spelar och Beatrice förklarar under spelets gång reg-
lerna. Sara och Nina vann. Lina fick göra någonting annat och hon gick in i målar-
rummet istället. 

 (Observation på Förskolan Sagan. Onsdag den 22 april 2009, klockan 8:32) 
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På förskolan Sagan, hittade barnen själva en lösning till en situation där flera ville göra en 
sak, genom att spela luffarschack (Se bilaga 3). Johansson (2002) skriver att pedagogerna i 
hennes studie hjälpte barnen att förhandla för att komma fram till en lösning som alla in-
blandade kan acceptera. De lär sig förhandla tackvare en vuxens medverkan eller genom att 
imitera hur vuxna beter sig i liknande situationer. Pedagogen ger barnen verktyg till att kun-
na lösa konflikten som det inte finns ett självklart svar på. Kärrby (1985) skriver att vuxna 
fungerar som viktiga förebilder och att barnen inspireras och tar efter den vuxnes beteende. 
Vygostkij (1978) menar att i samspel med en vuxen kan barnet klara av saker som det inte 
skulle kunnat göra utan det stödet. I vår observation löste barnen situationen själva, med 
stöd av pedagogen. Men tanken och idén till hur problemet skulle lösas var Saras egen. Kan 
det vara så barnets föräldrar löser konflikter hemma? En annan fundering är varför barnen 
bara får vara två vid datorn? 
 

Konfliktlösning genom flytande regler 
 

Katja, Kristina, Nathalie och Pia, fem år, leker i kuddrummet. Patricia fem år går in i 
kuddrummet. 
- Man får faktiskt bara vara fyra stycken härinne, det räcker, säger Katja. 
Patricia börjar gråta. Katja, Kristina, Nathalie och Pia går iväg till pedagogen Karin. 
- Får man vara fem härinne?  
- Vem är det som vill vara med? frågar Karin. 
- Patricia, svarar de. 
- Ja, det går bra, svarar Karin. 
- Men man får bara vara fyra därinne, säger Kristina. 
- Ibland får man vara fem, säger Karin. 
Katja, Kristina, Nathalie och Pia går tillbaka till kuddrummet där Patricia står kvar. 
De börjar leka allihopa. 

(Observation på Förskolan Sagan. Tisdag den 21 april 2009, klockan 8:54) 
 

En situation som är förklädd till diskussion. Men kan barnen egentligen påverka pedagogens 
beslut? Vid en del konfliktsituationer hänvisas det ofta till förskolans oskrivna (eller skriv-
na) regler om de olika rummen. På Förskolan Sagan har de som regel att de får högst vara 
fyra stycken och leka i kuddrummet. Men pedagogen bänder på reglerna ibland. Hur ska 
barnen veta vilka regler det är som gäller just nu? Hur konkreta är pedagogerna? Spelar det 
så stor roll vem det är som är den femte personen? Kärrby (1985) menar att vuxna är viktiga 
som förebilder och att barn ofta tar till sig det som vuxna gör och säger. I denna situation 
blir det väldigt oklart och ett av barnen säger “men man får bara vara fyra därinne”. Hon 
hänvisar till de regler som de vuxna bestämt, men som nu inte längre gäller.  
 

Konfliktlösning genom hot 
 
Ett annat sätt som pedagogerna använde sig av för att lösa konflikter var att hota barnet med 
konsekvenser. Vi såg bara ett exempel på denna konfliktlösningsstrategi .  
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Idag fyller Jens sex år. Till rutinen hör att födelsedagsbarnet får blåsa upp samma 
mängd ballonger som sin ålder. Jens blåser upp tre ballonger, men sen börjar han slå 
den sista ballongen, som han just blåst upp, i Bos huvud. Pedagogen Gudrun som hela 
tiden suttit bredvid Jens säger i ett argt tonfall: 
- Du får inte slå någon annan med ballongen du håller på att blåsa upp, då blir det ing-
et kalas. 
Jens slutar upp med att slå Bo och börjar med att blåsa upp ballong nummer fyra. 

(Observation på Förskolan Myran. Torsdag den 30 april 2009, klockan 9:24) 
 
Johansson (2002) beskriver hot som ett sätt som pedagogerna använder sig av för att avstyra 
konflikter. På Myrans förskola hotar pedagogen ett barn med att ställa in barnets kalas om 
han inte slutar upp med sitt beteende. Hot om ”att om inte du slutar så…” är relativt vanligt 
(Johansson, 2002). Johansson ställer frågan om vilka värderingar de vuxna ger barnen och 
vad barnen lär sig av detta? Smith (2001) menar att om vi uttrycker önskemål istället för 
krav kan den andre lättare ta till sig det vi vill kommunicera. 
 
Pedagogen påpekar vad som kommer att hända, vilka konsekvenserna kommer att bli om 
pojken fortsätter med sitt beteende. Pedagogen visar genom sitt beteende och sitt sätt att 
hantera situationen på att fortsätter pojken göra sådär med ballongen så får pojken inte ha 
sitt kalas. Konflikten blir på ett snabbt sätt löst, men vad lär sig egentligen pojken? Det är 
möjligt att pedagogen antar att pojken på det här sättet lär sig att det inte är okej att slåss, 
men frågan är om han verkligen förstår det? Är straff och hot om straff en bra konfliktlös-
ningsmetod? Vad förmedlar pedagogen? Utbildningsdepartementet (1998) uttrycker i för-
skolans läroplan  den stora betydelsen av att barn tidigt bland annat får utveckla empati och 
att tidigt lära sig kunna sätta sig in i en annans situation. Carlander (1990) menar att pedago-
gen har en viktig roll att prata om känslor med barnen. 
 

Konfliktlösning genom emotionell vädjan 
 
Johansson (2002) påpekar att många pedagoger vill att barnen ska förstå kopplingen mellan 
handling och känslor. Johansson förklarar vidare att pedagogerna tror att om de pratar med 
barnen om hur andra upplever situationen så kan barnen förstå hur andra känner. Under våra 
observationer fann vi en situation där pedagogen Karin vill att Kalle ska sätta sig in i Hen-
riks situation och förstå hur han känner det. 
 

Henrik och Kalle, tre år, ligger på golvet och lägger pussel. Kalle ställer sig upp och 
trampar på Henrik. Pedagogen Karin ser detta. 
- Trampa inte på Henrik, då får han ju ont, säger Karin. 
Kalle slutar och fortsätter lägga pussel. 

(Observation på Förskolan Sagan. Tisdag den 21 april 2009, klockan  9:36) 
 
Öhman (2003) menar i sin bok att den empatiska förmågan utvecklas allteftersom, genom 
möten och i samspel med andra människor. Johansson (2002) säger att empati handlar om 
att sätta sig in i andras känslor. I det här mötet, mellan Henrik och Kalle, förmedlar pedago-
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gen Karin att Kalle inte ska trampa på Henrik för konsekvensen av hans agerande blir att 
Henrik får ont. Hon vill att Kalle ska förstå hur Henrik känner det. 
 
I följande situation avvaktade pedagogen Josefin för att se om barnen själva kunde lösa situ-
ationen, men då barnens egna lösningsstrategi inte fungerade så blandade hon sig i. 
 

Frida, Maria, Wilma och Thea leker i målarrummet. Julius, Adam och Bo går omkring 
i det kombinerade mat- och lekrummet. Julius hittar Fridas nalle liggandes i en soffa. 
Han visar upp den genom fönstret på dörren in till målarrummet. Frida öppnar dörren 
och ropar: 
- Lämna tillbaka min nalle!  
Julius lämnar tillbaka nallen och pojkarna springer sin väg. 
När Frida åter stängt dörren så kommer Julius, Adam och Bo tillbaka och tittar in ge-
nom fönsterrutan, knackar och gör miner. 
- Snälla, lämna oss i fred! säger Frida då hon öppnar dörren.  
Men pojkarna fortsätter. Pedagogen Josefin som bevittnat hela situationen säger till 
pojkarna: 
- Hörde ni vad Frida sa? Det var väl ett snällt sätt att säga till på? Hon sa det väldigt 
fint tycker jag. 
Pojkarna går sin väg, men kommer snart tillbaka. De innesluts då i flickornas lek. 
(Observation på Förskolan Myran. Torsdag den 30 april 2009, klockan 8.45) 

 
Utas Carlsson (2001) har i sin forskning kommit fram till att barn behöver träna på att ut-
trycka behov. Det är viktigt att barnen kan uttrycka det som de känner. Fridas, Marias, Wil-
mas och Theas behov är att få vara i fred från pojkarna och Frida uttrycker detta. När poj-
karna inte lyssnar på flickornas uttryckta behov så blandar sig pedagogen in genom att upp-
märksamma pojkarna på vad Frida sagt. Det framkommer inte om konflikten löses av att 
pojkarna då förstod vad Frida menade eller om det var för att pedagogen blandade sig i. 
 

Sammanfattning av resultatet 
 
Genom våra observationer kom vi fram till att pedagogerna på dessa två förskolor använder 
sig av sex olika strategier; Konfliktlösning genom avvaktning, konfliktlösning genom tillsä-
gelser, konfliktlösningar genom hot, konfliktlösningar genom emotionell vädjan, konflikt-
lösning genom diskussion och konfliktlösning genom flytande regler. 
 
Vi fann att det vanligaste sättet att lösa konflikter hos de pedagoger vi observerade skilde 
beroende på förskola. På Myrans förskola avvaktade pedagogerna i större utsträckning då 
barnen hamnade i konflikter. Det vanligaste sättet som pedagogerna löste konflikter på För-
skolan Sagan var genom tillsägelser. 
 
I barngruppen med barn tre till fem år (Förskolan Sagan) skedde generellt fler konflikter än i 
femårsgruppen (Förskolan Myran). På Förskolan Myran löste barnen fler konflikter själva. 
Om detta beror på att pedagogerna avvaktade framkom inte i vår undersökning. Vi tycker 
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det var svårt att avgöra i vissa fall om pedagogerna avvaktade eller ignorerade en konflikt. 
På Förskolan Sagan såg vi att pedagogerna övervakade situationer som skulle kunna utveck-
las till konflikter i ett tidigt stadium. De höll vakande ögon på de barn som ofta hamnade i 
konflikter. 
 
Konfliktlösning i form av hot förekom men bara vid ett tillfälle. På Förskolan Sagan diskute-
rade pedagogerna mer med barnen i konfliktsituationerna, men dessa diskussioner var ofta 
snabba lösningar under konflikten men aldrig efteråt om varför det blev som det blev. Våra 
observationer visar att en pedagog på Förskolan Sagan verkligen tog sig tid vid barnens kon-
flikter. 
 
På Förskolan Sagan handlade ett flertal av konflikterna kring pedagogernas regler som de 
satt upp för barnen. På båda förskolorna såg vi att pedagogerna vid några tillfällen vädjade 
till barnens empatiska förmåga. Barnen kommunicerade sällan sina känslor i konfliktsitua-
tionerna, däremot uttryckte de vid ett fåtal situationer behov.  
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DISKUSSION 
 
Kapitlet diskussion har vi delat upp i fyra avsnitt med underrubrikerna; Metoddiskussion, 
Resultatdiskussion, Didaktiska konsekvenser och Fortsatt forskning.  
 

Metoddiskussion 
 
Vår ursprungliga tanke med arbetet var att vi både skulle observera pedagogerna och inter-
vjua dem för att se om tanke och handling var förenade. Men vi funderade om och valde 
istället att bara observera, dels på grund av den begränsade tiden vi hade på oss och dels på 
grund av etiken. Vi var tveksamma på hur många förskollärare som skulle gå med på att bli 
observerade och sedan intervjuade där det skulle framgå om deras sätt att arbeta inte stäm-
mer överens med vad de säger. Dels skulle det kunna leda till bortfall av medverkande i  
undersökningen och dels till att pedagogen börjar tvivla på sig själv i sin yrkesroll, vilket 
inte är vår avsikt.  
 
Nu i efterhand kan vi tänka tillbaka och fundera över om det hade varit bättre att observera 
under en längre tid än de dagar vi var ute i verksamheten. På så sätt skulle vi kanske ha sett 
fler strategier att lösa konflikter. Om vi hade utökat antalet förskolor och även gjort observa-
tioner i fler städer i andra delar av Sverige kanske undersökningen hade blivit med generell. 
Nu kan vi bara delge om det som vi såg på dessa specifika förskolor. 
 
Det finns många faktorer som kan ha påverkat vårt resultat som är så när omöjligt att uteslu-
ta. Sjukdomstider påverkar pedagogernas tålamod. Förskolans ekonomi, arbetsförhållanden 
och personliga angelägenheter likaså. Vi är medvetna om detta men det är ej vårt fokus, utan 
vi har istället brytt oss om parametrar så som tid på dygnet och lokal. 
 
Under vår undersökning har vi varit medvetna om vår egen roll och att vi kan vara ett stö-
rande moment. Tänker pedagogerna på att vi iakttar dem i konfliktsituationerna eller löser 
de dem som de skulle gjort i vanliga fall? 
 
Under observationerna försökte vi till viss del bli en del av den naturliga miljön, så att alla 
barn som pedagoger skulle se oss som ett naturligt inslag. Men för att det verkligen ska bli 
så, om det ens går, så skulle vi behövt göra observationerna under en mycket längre tidspe-
riod. Observationerna skedde i förskolornas matrum som även används som lekrum. Vi pla-
cerade oss så vi hade överblick över i stort sett hela rummet. 
 
Vi begränsade våra observationer till ett visst rum i förskolan för att utesluta rummet som 
avvikande faktor i undersökningen. Tiden på dygnet är också den samma i alla observatio-
nerna för att hur konflikter hanteras kanske olika beroende på vilken tid det är tänkte vi. Tå-
lamodet kanske är kortare på eftermiddagen än på förmiddagen.  
 
Då vi båda observerat och skrivit ner hur vi uppfattat situationen, kunde vi sedan jämföra 
våra anteckningar och på så sätt se så att vi fått med hela situationen. Under längre stunder 
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hände det väldigt lite, så då det väl skedde något blev risken att vi missade den konfliktsitua-
tionen eller något väsentligt väldigt stor, då vårt fokus flyttats från observation till något 
annat, exempelvis samtal med barn eller pedagoger. 
 
Men trots detta känner vi att vi är nöjda med den informationen vi fått in och anser att den är 
trovärdig.  
 

Resultatdiskussion 
 
Är att avvakta samma sak som att ignorera? 
 
Vi har under våra observationer sett att det i väldigt många situationer aldrig blir en konflikt. 
Barnen löser problemet själva. Vi frågar oss vad detta kan bero på? Kan det bero på att pe-
dagogerna gett barnen verktyg till att själva hitta lösningarna till problemen eller har barnen 
lärt sig att de måste lösa konflikter själva för att pedagogerna inte blandar sig i?  
 
Kan barnen känna skillnaden då pedagogen ignorerar en konflikt, så att de inte känner att de 
som personer blir ignorerade? Vi frågar oss hur medvetna barn är av pedagogers närvaro. Vi 
tror att i många fall kan konflikter lösas bara av att en pedagog finns tillgänglig och närva-
rande. I vår teori och bakgrund har det generellt handlat mycket om pedagogers viktiga roll 
att stötta barnet. Bland annat Vygotskijs (1978) teori om den närmaste utvecklingszonen. 
Det barnet kan göra med hjälp av en vuxen idag kan barnet göra själv imorgon. Barn kan 
känna stöd bara av att en vuxen finns nära till hands. Däremot om ett barn blir kränkt i en 
konfliktsituation och de inblandade ser att pedagogen ignorerar situationen, så förmedlar 
pedagogen att det är ett okej beteende att kränka någon, detta menar även Johansson (2002). 
Pedagogen visar med sin attityd att det barn som har blivit kränkt, att hans eller hennes käns-
lor inte är viktiga, att det inte är något att bry sig om. Vi har kommit fram till att pedagoger 
ibland, kanske både omedvetet som medvetet, med hjälp av sin attityd förmedlar olika saker 
i konfliktsituationer, exempel på detta kan vara om pedagogen väljer att ignorera en konflikt 
så kan barnet uppleva att sina tankar och åsikter är oviktiga för pedagogen. I Komet 
(http://www.kometprogrammet.se/) fokuseras det mycket på hur beteenden påverkar och 
även orsakar andras beteenden. Pedagoger måste tänka på vad som förmedlas i konfliktsitua-
tioner beroende på hur jag som pedagog agerar och beter mig. Samtidigt talas det i Komet-
programmet om att ibland ignorera ett barns bråkiga beteende. Komet menar att minska ner 
på uppmärksamheten vid tillfällen då barnet har ett bråkigt beteende och istället fokusera på 
att ge uppmärksamheten när barnet gör någonting bra. Vi tror precis som Komet att det 
många gånger läggs för mycket uppmärksamhet på när ett barn gjort något dumt, att det be-
teendet till slut kanske är barnets enda sätt att få uppmärksamhet på. Pedagogen kanske då 
förstärker ett dåligt beteende? Vi håller med både Johansson (2002) och Kometprogrammet 
och kanske går det att hitta en bra balans däremellan. Vilka situationer ska ignoreras och 
vilka ska det lägga fokus på? Viktigt är att som pedagog ha med sig dessa tankar när det 
uppstår konfliktsituationer.  
 
 
 

http://www.kometprogrammet.se/
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Har barnens ålder betydelse i konflikten? 
 
Vi har i våra observationer sett en skillnad i hur pedagogen agerar vid konflikter beroende 
på barnens ålder. Yngre barn får oftare hjälp av pedagogen i ett tidigt stadium av konflikten 
medan hos de äldre barnen väntar de för att se om barnen själva kan lösa situationen. Vad 
beror detta på? Vi menar att pedagoger som bara jobbar med äldre barn ger dessa barn mer 
verktyg att kunna handskas med konflikter. Vi tror att barnen förväntas att klara av konflikt-
situationer bättre eftersom alla barn på förskolan är äldre. Om pedagogen har förväntningen 
att barnen kan lösa konflikten själva (Galtungs triangel) gör det att konflikten kan trappas 
ned (i motsatts till en förstärkning som göra att konflikten trappas upp). Är barnen medvetna 
om dessa förväntningar? Vi tror att det inte alltid är medvetet men att barnen känner av på 
femårsavdelningen att de förväntas klara mer själva. 
 
Att vi sett en skillnad i konflikthantering när det gäller tre till femårsavdelningen samt fem-
årsavdelningen tror vi har att göra med att det blir mer konflikter när det är blandade åldrar. 
Även på tre till femårsavdelningen tänkte vi på att de äldre barnen var väldigt duktiga på att 
lösa konflikter själva. Då femåringarna sa till en pedagog var det ofta ett mindre barn in-
blandat i konflikten. På femårsavdelningen kände vi särskilt av att pedagogerna jobbade med 
att inte rusa in i barnens konflikter utan avvakta och ge dem möjligheten att kunna lösa det 
själva. Vi kände av detta även på tre till femårsavdelningen men inte när det gäller de yngre 
barnen. Vi tror det kan ha att göra med att treåringarna hamnade i helt andra typer av kon-
flikter.  
 
Vi har upplevt under våra observationstillfällen på förskolan Sagan att pedagogerna varit 
mer “vaksamma” på de barn som är tre år, särskilt de barn som ofta brukar hamna i konflikt 
med varandra. Ofta handlar de konflikterna om ungefär samma saker så pedagogerna känner 
igen “signalerna”. Men kan det vara så att barnen bara lever upp till pedagogernas förvänt-
ningar? Vår studie visar att på förskolan Sagan klarade femåringarna även där av konflikter 
väldigt bra själva och att pedagogerna hade stor tilltro till barnens förmåga att kunna göra 
detta. Pedagogerna uppmuntrade till barnens egna konfliktlösning, till exempel i konflikten 
med datorn, där de tre flickorna löste situationen med att spela luffarschack, men även i 
många andra situationer som vi observerade. Läroplanen betonar att barnen ska få känna att 
de klarar mer än de tror. Detta tycker vi pedagogerna tagit fasta på i den situationen. 
 
Pedagogens viktiga roll 
 
Carlander (1990) menar att det är av vikt att ta barnens konflikter på allvar och på bästa sätt 
försöka lösa dem. Vi funderar på om det kan vara genom att barnen får lösa konflikten själ-
va? Carlander (1990) skriver också om att barnen får ökat självförtroende då de själva kan 
lösa konflikter, med hjälp av de verktyg som pedagogen förmedlat till dem. Har pedagoger-
na gett barnen de verktygen? Är pedagogerna i så fall medvetna om det? Vi menar att det 
kan vara både medvetet och omedvetet. Det kan vara omedvetet på så sätt att barnen sett på 
de vuxna i olika konfliktsituationer hur de löst situationen, att de tar efter. Som Utas Carls-
son (2001) menar så är de vuxna viktiga förebilder. Vi tror också det kan vara medvetet då 
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de lärt barnen att sätta ord på deras känslor och att ha lärt barnen kompromissa och att finnas 
som stöd, som både stämmer överens med Johanssons (2002) och Vygotskijs (1995) tankar. 
 
Smith (2001) vill att både pedagoger och barn ska uttrycka sina behov och önskningar istäl-
let för att ställa krav eller hota. Detta är också något som Utas Carlsson (2001) kommit fram 
till i sin forskning, att barn behöver träna på att uttrycka sina behov. Vi har alltså kommit 
fram till att pedagogerna har en viktig roll i att ge barnen verktyg att kunna uttrycka sina 
behov och önskningar på ett bra sätt. Vi har sett i vår studie att i de konflikter som pedago-
gen löser med hjälp av en diskussion så tar barnen åt sig mer, att de förstår bättre. Detta är 
också något som återkommit i teorier och i forskning som arbetet är knutet till. Vi har kom-
mit fram till att i många fall så säger en pedagog till att ett barn ska sluta upp med något men 
säger inte varför. 
 
Vygotskij (1995) skriver att leken är viktig, det är genom leken som barnens upplevelser 
kommer fram. Vi ser leken som en del i konfliktlösningen, och genom att barnen spelar ut 
sina känslor så kan barnen lära sig och förstå varandra. Utbildningsdepartementet (1998) 
menar att genom lek kan barnen samarbeta och komma fram till lösningar. I leken reflekte-
rar barnen vad de sett och vad de hört, det är därför vi som vuxna bör vara goda förebilder 
(Vygotskij, 1995). Vi håller med Vygotskij om detta och tror att ju mer goda erfarenheter 
barnen samlar på sig om hur vi vuxna löser konflikter desto mer får de öva på det i leken, 
och på så sätt får de en bra grund att själva kunna lösa egna konflikter. 
 
Ofta ses konflikter som något negativt men utvecklande. Om inte barnen hamnar i konflik-
ter, hur ska de då kunna lära sig, kunna lösa konflikter. 
 
Språkets betydelse i konflikten 
 
Vi funderar på hur stor betydelse språket har för hanteringen av konflikter. De mindre bar-
nen på tre till femårsavdelningen har kanske inte samma möjligheter till att uttrycka sina 
tankar, känslor och behov med ord som de äldre barnen? Vygotskij (1995) menar att språket 
har en stor betydelse i konflikthantering, att vi kan sätta ord på våra tankar. Det kanske är 
därför som de mindre barnen hamnar i mer konflikter då de inte har samma uttrycksmöjlig-
heter. 
 
Under vår första observationsdag på förskolan Myran reagerade vi på att det inte uppstod en 
enda konflikt. Det är tvärtemot våra förutfattade meningar som vi hade innan våra observa-
tioner, då vi trodde att det skulle vara mycket konflikter mellan femåringarna. Detta har vi 
fått se inte stämmer. Vi tror det har mycket att göra med att pedagogerna ger dem mer verk-
tyg till att klara ut konflikter själva samt att de har språket och har lättare att kommunicera.  
 
Naess (2000) beskriver att kommunikationen är det viktigaste för att en konflikt ska lösas 
enligt Gandhis lära. Du kan i ord uttrycka vad du tycker om en persons handling och kan 
tycka illa om handlingen i sig, men det är inte tillåtet att tycka illa om personen (Naess 
2000). Det är också med ord som vi kan ta reda på vilka som är våra gemensamma intressen. 
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Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis så har vi sett i vår undersökning att pedagoger agerar olika i konflikter 
mellan barn i de två förskoleverksamheterna. Bland femåringarna i båda barngrupperna så 
avvaktade pedagogerna i konfliktsituationer. I många fall så fick barnen själva hitta en lös-
ning. Vi fick inte fram i vår undersökning om barnen upplevde att de blev ignorerade eller 
om de kände att pedagogerna litade på deras kompetens att lösa konflikten själva. Bland de 
yngre barnen avvaktade inte pedagogerna i konfliktsituationer utan de involverade sig i ett 
tidigt stadium. Att det finns en tydlig skillnad i hur pedagogerna agerar beroende på barnens 
ålder tror vi kan bero på att pedagogerna litar på de äldre barnens kompetens och anser att de 
måste stötta de yngre barnen tills de fått den kompetensen. Pedagogen har en viktig roll att 
ge barnen de rätta verktygen att kunna lösa konflikter själva. Att ta sig tid till konflikter och 
diskutera sig fram till en lösning är exempel på dessa verktyg. Genom språket kan barnen 
sätta ord på sina tankar och på så sätt samtala sig fram till en lösning. 
 

Didaktiska konsekvenser 
 
Vi har genom vår undersökning kommit fram till att ett bra tillvägagångssätt för pedagogen i 
en konfliktsituation är att genom samtal med barnen och diskutera sig fram till en lösning. 
Vad hände? Varför blev det så? Vad kan vi göra nästa gång för att förhindra att det händer 
igen? Vad kände du? Vad tror du att det andra barnet känner? Hur ska vi göra nu för att lösa 
detta? Vygotskij (1995) säger att det är med hjälp av språket vi löser problem. Att sätta ord 
på sina tankar är en viktig process i lösningen av en konflikt, på så sätt kan den inblandade 
förklara hur den tänker, känner och varför den agerar på ett visst sätt och på så sätt skapa en 
förståelse hos den andre parten. 
  
Ett annat bra sätt att lösa konflikter är genom att avvakta. Barnen själva är oftast mer kom-
petenta än vad vi tror, och vi måste ge dem möjligheten till att kunna använda de verktyg vi 
förhoppningsvis gett dem. Om vi blandar oss i och löser konflikterna innan de hinner göra 
något så undervärderar vi deras kompetens och bryter ner deras tro på dem själva. Utbild-
ningsdepartementet (1998) säger att vi som pedagoger ska ge barnen möjligheten att känna 
att de faktiskt kan mer än de tror. Om vi som vuxna inte tror att de ska klara av att lösa situa-
tionen, hur ska de själva kunna tro på sin egna kompetens. 
 
För att kunna använda sig av dessa tillvägagångssätt så ska pedagogen vara villig att ta sig 
tid för konflikterna. Tid till att diskutera och hitta lösningar, samt tid till att vänta in barnens 
egna lösningar i konflikter, detta stämmer överens med Gandhis tankar om vikten att ta sig 
tid och försöka ta reda på de inblandades gemensamma intressen för att hitta en lösning, 
hittas det ingen lösning utifrån de gemensamma intressena så får de inblandade parterna 
kompromissa sig fram till en lösning (Naess, 2000). Johansson (2002) skriver att det är väl-
digt vanligt att pedagogen löser konflikten på grund av tidsbrist, utan att låta barnen vara 
med i processen. Vi vill låta barnen vara med och fundera på en lösning. Om det inte finns 
tid så tar vi oss tid, eftersom vi tycker det är viktigt att barnen lär sig att lösa konflikter. 
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Fortsatt forskning 
 
Vår ursprungstanke att jämföra pedagogernas tankegångar med hur de agerar skulle vara 
intressant, och förhoppningsvis genomförbar om tid fanns. Det hade varit otroligt intressant 
att höra hur pedagogerna tänker kring barnens konfliktsituationer samt höra deras avsikt 
med sitt handlingssätt. 
 
Vidare skulle det vara intressant att hitta förklaringar till varför det är sådan skillnad mellan 
de olika barngrupperna, kan det bero på åldersgruppen eller pedagogernas tidigare arbete 
med konflikter? Har pedagogens barnsyn en avgörande roll i hur de hanterar barns konflik-
ter? 
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TACK 
 
Ett stort tack till vår handledare Mikael Jensen, som hjälpt oss att fokusera våra tankar och 
få ner dem på papper. 
Vi vill även tacka barn och pedagoger på de förskolor där vi utfört våra observationer. 
Slutligen vill vi tacka alla som läst igenom vårt arbete, kommit med konstruktiv kritik, re-
spons, tips och på så sätt hjälpt oss att skriva detta arbete. 
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Bilaga 1. 
 
 
 
Högskolan i Borås  2009-03-31 
Institutionen för pedagogik 
 
 
 
 
Till föräldrar och målsmän. 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Anna och Helena och studerar på Högskolan i Borås till lärare med inriktning mot 
förskolan. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om pedagogens roll i mindre 
konflikter mellan barn. Vi kommer att observera och vårt fokus ligger på pedagogen men 
även barnen kommer att bli observerade. 
 
Alla uppgifter är konfidentiella och vi publicerar inget som kan spåras tillbaka till ett enskilt 
förskolebarn. Ingen kommer att kunna identifieras i det färdiga materialet. Efter att arbetet är 
skrivet så kommer vi att förstöra våra observationsprotokoll. Vår undersökning kommer att 
ske under aprilmånad. 
 
Vi skickar med ett papper där Ni får kryssa i om vi får observera Ert barn. 
 
Vi är tacksamma för Ert svar! 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Edvardsson och Helena Ekblom 
 
 
 
 
 
Har ni några funderingar så är ni välkomna att höra av er till oss: 
 
Anna     070 6 – 46 75 60 
Helena   070 7 – 45 51 84 
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