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Det sker dagligen konflikter ute i förskolans verksamhet, det är något naturligt som uppstår i 
mötet mellan människor. Av konflikter finns mycket att lära och detta är ett synsätt som ofta 
eftersöks i förskolan där grunden för lärande och utveckling läggs. Vi anser det viktigt och 
intressant för vår framtida yrkesroll att vara medveten om sin egen roll som pedagog i barns 
konflikter. Syftet är att undersöka pedagogens roll och inblandning i barns konflikter i för-
skolan, i relation till barns lärande och utveckling. Studiens utgångspunkt är Vygotskijs syn 
på det viktiga samspelet mellan barn och vuxna och utgår från en kvalitativ forskningsgrund 
där vi har intervjuat tio pedagoger på två olika förskolor, varav alla är utbildade förskollära-
re.   
 
I studien har det framkommit att pedagoger i barns konfliktsituationer ofta tar en roll som 
antingen medlare eller som en som håller sig i bakgrunden. Det förstnämnda innebär att age-
ra vägledare för barnen medan det andra innebär att pedagogen låter barnen på egen hand 
lösa konflikterna utan pedagogens direkta inblandning. Vad gäller barns lärande och utveck-
ling i samband med konflikter framkom i studien att pedagogerna till största del kan sätta 
den empatiska utvecklingen samt utvecklandet av självkänsla i relation till detta.  
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INLEDNING 
 
Många vuxna har idag svårt att bemöta konflikter, att samtala om dem och lyfta fram dem 
till ytan. Även barnen påverkas av de vuxnas svårighet att ta itu med motstridiga känslor och 
upplevelser som kan uppstå människor emellan. Konflikter är något som uppstår varje dag i 
olika sammanhang och är i sin helhet alldeles naturligt, den viktigaste delen av konfliktpro-
cessen är dock att konflikten blir löst. Genom att lösa en konflikt kan inblandade parter 
komma en bit längre i förståelsen för varandras behov och känslor.  
 
Vi måste alla bli bättre på att hantera konflikter och att se dem som en tillgång i vardagen. 
Om barnen i tidig ålder blir varse om och lär sig hantera konflikter så har de i framtiden 
mycket vunnet, det handlar om en kunskap om både sig själv och om andra.  
 
I förskolan uppstår dagligen många konfliktsituationer mellan olika parter. Konflikter är 
således en naturlig del av förskolans vardag och något som barnen tidigt får lära sig att 
handskas med. Vi anser det viktigt och intressant att lyfta fram och problematisera försko-
lans vardag och därmed har vi valt konflikter som utgångspunkt för vår undersökning.  
 
 

Vad är en konflikt? 
 
Nationalencyklopedin (1993) beskriver ordet konflikt som en sammanstötning mellan män-
niskor samt som en förekomst av olika psykologiska krafter om exempelvis olika strävanden 
och behov. Konflikter ses som ett fenomen som förekommer på många olika nivåer inom ett 
samhället och som en motsättning som beroende på typ av konflikt kräver olika lösningar.  
 
I relation till vårt syfte utgår vi från definitionen att det i konflikten är de tanke- och känslo-
mässiga reaktionerna som är avgörande för konfliktens fortsatta förlopp (Wikipedia, 2009), 
vilket vi anser går att sammankoppla med pedagogernas viktiga roll i barnens konflikter. 
 
Ett citat vi också valt att här, inledningsvis, lyfta fram är från Öhman (2003, s. 224):  
 

Olikheter är främst möjligheter, liksom konflikter är en möjlighet till utveckling.  
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Syfte 
 
Syftet är att undersöka pedagogens roll och inblandning i barns konflikter i förskolan, i rela-
tion till barns lärande och utveckling.  
 
Frågeställningar: 
  

- Hur ser pedagogen på sin egen roll i barns konflikter? 
 
- Hur ser pedagogerna på konflikters betydelse angående barns lärande och utveck-

ling? 
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BAKGRUND 
 
Vi kommer här att redogöra för relevant bakgrund i anknytning till syftet. Kapitlet är uppde-
lat i två områden: Pedagog och konflikt samt Lärande och utveckling.  
 

Pedagog och konflikt 
 
Att vara en förebild 
 
Konflikter och motsättningar är något som alltid har funnits och som alltid kommer att fin-
nas. Spänningar och oenigheter finns och är naturligt, och faktiskt en förutsättning för all 
utveckling. Konflikten kan påstås vara nära släkt med förändringen; en konflikt kan i bästa 
fall leda till en förändring till det bättre. Konflikter kan utvecklas mycket olika beroende på 
hur de hanteras. De kan bidra till att en grupp utvecklas; om en konflikt har blivit löst så 
leder det till bland annat att de inblandade får en ökad förståelse för varandras tankar, käns-
lor och behov. För att barnen ska kunna förstå och sätta sig in i andras situation i ett senare 
skede i livet, krävs det att barnen tidigt ges möjlighet att utveckla förmågan till ömsesidigt 
tänkande vilket är en viktig del i all konfliktlösning. För att uppnå ett klimat där konflikter 
kan bearbetas och lösas fordras aktiva insatser från pedagogernas sida. Genom att skapa för-
utsättningar för en utvecklande miljö, brukar själva konfliktlösningen därefter ske spontant 
och finna sina egna vägar. Dock är ledarrollen stundtals svår; om pedagogen och ledaren tar 
på sig för mycket ansvar över gruppen kan detta leda till ett hinder för gruppens faktiska 
utveckling. Och om pedagogen å andra sidan tar på sig för lite ansvar, är passiv och likgiltig 
i relation till barnen, lämnas gruppen åt sitt öde vilket därmed kan leda till negativ utveck-
ling (Carlander, 1989).  
 
Pedagoger eftersöker många gånger redskap för att hantera konflikter, både andras och egna, 
och även handledning i hur de kan förändra och utveckla sitt sätt att exempelvis uttrycka sig 
samt sitt sätt att lyssna. Utifrån detta kan pedagogerna använda sig av Rosenbergs Nonvio-
lent Communication (2003) som bygger på färdigheter i språk och kommunikation. Det 
handlar mycket om att observera vad som händer omkring sig utan att tolka eller kritisera 
och istället koncentrera sig på känslor, behov och önskemål utifrån olika händelser. Rosen-
berg talar om ett förhållningssätt; att dels kunna uttrycka sina egna känslor och behov men 
även att dels kunna lyssna empatiskt på vad andra har att säga och faktiskt kunna höra deras 
känslor och behov. Detta förhållningssätt går att tillämpa i många olika situationer och på 
alla olika kommunikationsnivåer: i organisationer, familjer, nära relationer, skolor och alla 
slags dispyter och konflikter.  
 
Som pedagog är det av betydelse att vara en god förebild för barnen, och det är detta som 
konflikthantering från pedagogens sida i stor mån handlar om: pedagogernas förhållningsätt 
påverkar barnens förståelse och respekt för varandra och för de rättigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle (Skolverket, 2005). Lamer (1991) poängterar att det är viktigt att 
barn klarar av att lösa konflikter på egen hand, samtidigt som det främsta målet måste vara 
att barnen lär sig lösa konflikterna på ett bra sätt. Till detta tillkommer en viktig förutsätt-
ning, och den ligger i pedagogens kompetens kring konflikthantering och dennes enskilda 
uppfattning om detta. Johansson (2005) menar att närheten av vuxna har stor betydelse för 
barnens upptäckt av andras situationer, genom vägledning från pedagogens sida upptäcker 
barnen, reflekterar över och ifrågasätter sitt eget agerande gentemot andra. Det är viktigt att 
pedagogerna är närvarande i barnens värld, försöker se deras avsikter och utnyttjar dessa 
ögonblick till lärande. 
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Konflikter är något som utgör situationer där olika perspektiv möts och krockar. I konflikter 
bland barn blir barnen ofta uppmärksammade på varandras olika perspektiv, och det handlar 
om pedagogens roll att faktiskt lyfta fram och medvetandegöra dessa olikheter. Barn söker 
ofta kontakt när konflikter uppstår, för att få vägledning men även för att få sin vilja igenom 
i konflikten. Dessa samspel i konflikter ses som viktiga för barns skapande av kultur och för 
hur de socialiserar varandra (Michelsen, 2005). Barnet får sina första erfarenheter av andras 
förväntningar på dem själva och om hur de skall kunna kontrollera sina handlingar, genom 
konflikter av olika slag. Barns sociala utveckling äger rum i vad Lamer (1991) kallar ett so-
cialt sammanhang; barns sociala och individuella utveckling sker parallellt. Detta innebär 
för pedagogen att i verksamheten ha förmågan att kunna urskilja både gruppen och indivi-
den, och försöka synliggöra utvecklingen för bägge parter. Kärrby (1992) menar att forsk-
ning visar att all inlärning sker i ett socialt sammanhang, vilket stämmer överens med vad 
många lyfter fram med förskolan; förskolebarn lär framför allt i samvaro med kamrater och 
vuxna. För att kunskap skall bli meningsfullt och bestående för barnen måste den erövras i 
ett socialt sammanhang. 
 
Tänkandet, språket, samtalet och reflekterandet utgör ett viktigt redskap för människor; detta 
innebär att kunna prata om en situation, reflektera kring den, och förhålla sig till den och 
därefter välja en strategi för hur situationen skall utvecklas. Detta utgör en viktig uppgift hos 
pedagogen när det handlar om konflikthantering i förskolan. Lärande och samspel är intimt 
förknippade med varandra och mycket av det handlar om ett synsätt att det barnet tänker och 
kan själv, kan barnet först tillsammans med andra (Partanen, 2008).   
 
Människans intellektuella mognad utvecklas genom att dess medvetande utsätts för nya upp-
levelser och intryck som den måste tolka och handskas med. Denna utveckling gör att barnet 
blir mer och mer känslomässigt kompetent och lär sig så småningom att förstå och leva sig 
in i andra människors livssituation, en utveckling av den empatiska förmåga sker. Under 
förskoleåldern har barn ofta svårt att sätta sig in i andras känslor och att se sin egen roll i 
bland annat konfliktsituationer, därför har de också svårigheter med att förstå när de handlat 
fel. Här blir pedagogens roll tydligt viktig och det handlar om att hjälpa barnen genom att 
diskutera med dem om vad som är rätt och fel i olika situationer (Olsson & Olsson, 2007). 
 
Känslomässig mognad 
 
Kommunikation och konflikt är två begrepp som hör nära ihop och det förstnämnda är en 
färdighet som alla behöver bli bättre på. Det innebär en kunskap i att se och inse att andra 
människor inte är som man själv, att ha tillgång till och vara medveten om sina egna känslor 
och förstå andras, att bli medveten om kroppsspråkets betydelse, att lyssna och förstå vad 
andra menar samt att tala så att andra förstår vad man själv tycker och tänker. En viktig för-
utsättning när det gäller att reda ut konflikter är att just vara medveten om att andras reaktio-
ner och känslor oftast inte är identiska med ens egna, och här kommer pedagogens viktiga 
roll in. Den vuxne bör själv komma underfund med sina egna känslor och acceptera att de 
finns, för det är först då som andras känslor kan hanteras på ett bra sätt. Den vuxne är en 
oerhört viktig förebild för barnen, en osäker eller inkonsekvent vuxen kommer att skapa en 
osäkerhet hos barnen (Wahlström, 1996).  
 
Smith (2005) lyfter fram vikten av att som pedagog reflektera över sitt eget förhållningsätt, 
då detta styr pedagogens arbete i verksamheten. Förhållningssättet är något som ständigt 
utvecklas och som förändras i takt med att våra erfarenheter ökar, vilket är en viktig kunskap 
att ha med sig. I konfliktsituationer är det av betydelse om pedagogen har ett flexibelt för-
hållningsätt så att denne kan anpassa sig efter de barn som är inblandade och efter de olika 
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situationer som kan uppstå. En viktig poäng är att sättet de vuxna hanterar en konflikt på har 
stor betydelse och påverkan för hur barnen kommer att lösa sina konflikter i framtiden. En 
annan viktig del av konfliktlösning handlar enligt Rosenberg (2003) om att inte hoppa in i 
barnens konflikter, utan att först erbjuda sin hjälp och fråga om de inblandade vill ha den. 
Han rekommenderar att pedagogerna låter barnen få chansen att uttrycka sig fullt ut innan de 
riktar uppmärksamheten på lösningar. 
 
Som pedagog i konfliktlösning med barn är det viktigt att ha kunskaper om hur människor 
känner, tänker och handlar. Alla pedagoger har ett stort ansvar när det gäller att försöka age-
ra utifrån det de observerar i vardagen, och utifrån det kan pedagogerna bli förebilder för 
barnen. De yngsta barnen i förskolan kan inte hindra sina känslor, dock lär sig barnet i sam-
spelet med vuxna att behärska och bli medveten om dessa känslor och också om strukturer 
som världen består av och därmed uppstår ett sammanhang för barnet (Carlander, 1989). 
 
Det är viktigt att försöka bli medveten om och förstå hur det sammanhang som förskolan 
består av ter sig för barn och vuxna. De vuxna i förskolan bör ha som mål att försöka förstå 
barns avsikter i olika situationer som utspelas där, samt hjälpa barnen att faktiskt uttrycka 
sina avsikter. Mycket av förskolans verksamhet handlar om barnsyn och kunskapssyn; hur 
barn definieras har stor betydelse för den omsorg och det bemötande som de får, och vuxnas 
tankar om barns lärande skiljer sig avsevärt i vad man fokuserar. Denna fokusering kan be-
tona pedagogens egna förhållningssätt eller kanske sin uppgift som pedagog. Ibland låter 
pedagogerna barnen klara sig själva alltför mycket; barnen lämnas i situationer som de har 
svårt att klara utan att pedagogen stöttar dem till att se det tänkbara lärandet. I vissa situatio-
ner av konflikt lyser pedagogens perspektiv och förhållningssätt rakt igenom; en del peda-
goger har oerhört svårt att förhålla sig till barnens konflikter och förmår inte att hjälpa bar-
nen att lösa dem. En stor utmaning för pedagoger är att bland annat fundera över sina egna 
personliga erfarenheter vad gäller konfliktsituationer.  
 
Pedagoger har två viktiga uppgifter, där den ena handlar om att försöka förstå vad som är 
viktiga behov hos varje barn. Den andra uppgiften innebära att tillrättalägga barnets omgiv-
ning på ett sådant sätt att barnet själv i största möjliga mån kan utveckla strategier för att 
tillfredställa sina behov och anpassa sig till samhällets krav. En pedagog som vägleder bar-
nen i sättet att verka i förskolan samt umgås med jämnåriga skapar många tillfällen till en 
god social utveckling. Ju äldre barnet blir desto mer behöver barnet lära om hur det kan ut-
veckla sin potentiella förmåga och lösa problem för att uppnå personliga och sociala mål. 
Just att utvecklas och lära för att uppnå en vidare kompetens, menar Kärrby (1992) är ett 
viktigt mål för barnen själva.  
 
Att kunna hantera en konflikt 
 
Att problematisera konflikten för inblandade barn och att samtala är ett väldigt viktigt red-
skap i lösandet av konflikter. Det är inte alltid självklart för alla att pedagoger är delaktiga i 
skapande av en social gemenskap som förstås och tolkas av både dem själva och barnen, 
men detta samspel är något som pedagogerna behöver arbeta med och lyfta fram. Det är be-
tydelsefullt att pedagogerna utvecklar ett sådant förhållningssätt att de ser vikten av att ta 
vara på det gemensamma lärande som ju faktiskt är förskolans grund (Johansson, 2005). 
Detta innebär vidare en kunskap i hur man skapar kontakt med varandras känslor och behov, 
att man kan lyssna och känna av. När pedagoger använder detta förhållningssätt berättar de 
vad de tycker är viktigt i livet och varför de vill uppmuntra andra till att ta hänsyn till det, i 
gengäld lyssnar pedagogerna sedan på vad barnen känner och behöver (Rosenberg, 2003). 
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Många människor förknippar ordet konflikt med obehag och oro. Dock förekommer emel-
lanåt uttryck som ”möjlighet till växande” eller ”utveckling” i samband med konflikter. 
Många av vardagens konflikter som naturligt uppstår människor emellan beror på missför-
stånd och att kunna hantera dess konflikter är en kommunikativ kompetens som är viktig för 
oss alla. En annan kompetens är att kunna se konflikter som en naturlig del av livet (Wahl-
ström, 1996).  
 
Pedagogens roll i bland annat konfliksituationer är att göra barnen medvetna om att de i de 
flesta situationer har olika valmöjligheter när det gäller att reagera och handla. En viktig 
aspekt av konflikhantering som Wahlström (1996) ser det, är att diskussionen ofta fastnar 
vid vad det var som hände, men en annan sida av det hela handlar om att man måste se på 
vilken roll känslorna har spelat för att kunna förstå konfliktens egentliga orsak. Pedagogens 
roll i förskolan är att agera som en vägledande medlare som lyfter fram möjligheter för bar-
nen, samt betonar betydelsen av att kommunicera och att lyssna till varandra. Även skolver-
ket (2005) lyfter fram att barnen genom pedagogen skall få stimulans och vägledning för att 
senare under egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper. Dock är det inte 
meningen att pedagogen, medlaren ska lösa konflikten, snarare skall lösningen finnas hos 
dem som har konflikten.  
 
I all konfliktlösning är analysen mycket viktig, det handlar om att hjälpa barnen att ställa sig 
själv och andra frågan ” Varför har denna konflikt uppstått?”. Det är betydelsefullt att den 
som arbetar med konfliktlösning inte faller in i rollen som domare eller lämnar en synlig 
konflikt helt åt sitt öde, det kan vara effektivt för barnens skull att inte omedelbart kasta sig 
in i deras konflikt utan att först skaffa sig en bild av vad konflikten innebär för de inblanda-
de. I många fall är det mycket bättre att som pedagog iaktta och ställa frågor istället för att 
gå in och ”rätta till”. En pedagog som bidrar till att en grupp utvecklar ett gott gruppklimat 
kommer i anknytning till detta också att skapa förutsättningar för konfliktbearbetning, indi-
viduell utveckling och stärkt självkänsla (Carlander, 1989). 
 
En viktig del av konflikthantering i förskolan handlar alltså om att uppmuntra och stödja 
barnens försök att hantera konflikter på egen hand, samtidigt som barnen behöver en vuxen 
till hands om de upplever sig osäkra i situationen som uppstått. Dock är inte pedagogens 
främsta uppgift att lösa konflikten utan vidare, utan det handlar istället om att ställa frågor 
till barnen om hur de uppfattar att andra barns känner sig i olika situationer; genom ett öm-
sesidigt tänkande uppmuntras barnen till reflektion. I en situation av konflikt är det A och O 
att kunna tolka ett barns signaler; först när pedagogen vet vad som utlöst ett barns beteende 
kan han/hon hitta ett meningsfullt sätt att hantera konflikten. Genom att lyssna till barnets 
version av konflikten, bekräftar pedagogen barnets känslor och genom att vidare resonera 
om handlingen förmedlar pedagogen sin empati till barnet och är därigenom en god förebild. 
Om pedagogen i en konfliktsituation mellan två barn, inte tar emot och respekterar de in-
blandades känslor, har pedagogen skadat båda barnens möjligheter till förändring och ut-
veckling (Öhman, 2003). 
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Barns lärande och utveckling 
 
Empati 
 
För att bli goda samhällsmedborgare behöver alla barn ges möjligheter till att utveckla sin 
inlevelse, sitt engagemang för andra och sitt ansvarstagande (Skolverket, 1998). Detta kopp-
lar Öhman (2003) ihop med begreppet empati, vilket handlar om förmågan att kunna sätta 
sig in i någon annans situation. Empati är något som förknippas med konflikter, eller snarare 
konflikthantering då det kan ses som en förutsättning för att konflikten skall gå att lösas. Det 
är viktigt att pedagoger i förskolan tidigt uppmuntrar och bekräftar denna förmåga hos bar-
nen då den också har att göra med utvecklandet av barnets självkänsla och självförtroende.  
 
Barn måste lära sig att förstå och acceptera att människor ser verkligheten på många skilda 
sätt. Verksamheten i förskolan skall syfta till att barnens öppenhet och respekt för skillnader 
i människors uppfattningar och levnadssätt utvecklas (Skolverket, 1998). Detta får de kon-
kret erfarenhet av i situationer där personalen hjälper barnen att uttrycka sina tankar och 
upplevelser om en viss sak (Balke & Bae, 1984). 
 
Vuxnas attityder och förhållningssätt till t.ex. lek, språk, empati och konflikter har en avgö-
rande betydelse för hur barnen själva utvecklar sin empatiska förmåga och sätt att möta kon-
flikter på. Pedagogerna kan via samtal och dialoger med barnet uppmuntra det att uttrycka 
sig, att beskriva och berätta, att lyssna och att samtala. Mycket av arbetet kring att stärka 
barnens empatiska förmåga handlar om att som pedagog reflektera över sitt eget förhåll-
ningssätt: huruvida pedagogen är en god förebild för barnen, hur hon/han handleder barnen i 
ansvarstagande  (Öhman, 2003).  
 
Konflikter i förskolan kan vara ett ypperligt tillfälle för barnen att lära sig förstå motivet för 
handlingar eller hur man tillsammans kan lösa konflikten på ett konstruktivt sätt. Pedago-
gernas påverkan i dessa konflikter bör dock sällan vara direkt utan snarare indirekt genom 
att pedagogen först observerar, drar slutsatser och därefter vägleder barnet och dess omgiv-
ning så att tillfällen bjuds för barnet att vara aktivt på egen hand (Kärrby, 1992). Mycket 
handlar om att göra lärandet om empati till ett kollektivt, istället för enskilt, lärande. Om 
barnen inte engageras tillräckligt mycket av de vuxna då andra barn är exempelvis ledsna 
eller behöver stöd på andra sätt, blir ansvaret om andra barns välmående en angelägenhet för 
de vuxna istället för en kunskap för barnen (Johansson, 2000). 
 
Att uppleva konflikter som beror på att ens egna perspektiv skiljer sig från andras, påverkar 
barnets utveckling. Det innebär bland annat förmågan att förstå att andra barn kan ha andra 
önskemål och behov än man själv har, att andra barn har olika erfarenheter än man själv 
samt att man reagerar olika i olika situationer (Lamer, 1991). Pedagogernas främsta ambi-
tion vad gäller konfliktsituationer bör enligt Johansson (2005) vara att få barn att upptäcka 
andras behov av omsorg och hänsyn. Vissa pedagoger lyfter fram betydelsen av att barnen 
lär sig att visa medkänsla, att barnen ska förstå hur andra känner det och att fundera över 
kamraters upplevelser och känslor. I relation till detta arbetar pedagogerna utifrån grundtan-
ken att lära barnen goda förhållningssätt med kamraterna. I detta arbete med att lära barn att 
ta hänsyn till andra ingår det som en viktig del att hjälpa barnen att i konflikter uttrycka vad 
de vill och att ta hänsyn till vad kamraterna önskar. 
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Självkänsla 
 
Förskoleåldern är en viktig period när det gäller att utveckla den egna personligheten, det är 
under denna tid som barnen formar sin självbild och självkänsla. Olsson och Olsson (2007) 
lyfter fram det sociokulturella perspektivet som utgår från betydelsen av samspelet mellan 
människor som gynnande för lärandet och den personliga utvecklingen. Eftersom männi-
skors språk och tankeförmåga utvecklas i samspel med andra, är barns sociala relationer 
viktiga för deras inlärningsförmåga. För att barn skall utvecklas till självständiga individer är 
det av betydelse för deras utveckling att de får göra saker på egen hand. Det handlar om att 
barnen måste få testa nya handlingsmönster för att kunna upptäcka sidor om sig själva som 
stärker deras självkänsla. Men samtidigt som barnen får utforska och experimentera så är det 
också viktigt att barnen får möjlighet att känna sig trygga genom att det finns vuxna i närhe-
ten som kan sätta gränser när det behövs (Olsson & Olsson, 2007). 
 
Carlander (1989) lyfter fram att det i arbetet med barn är viktigt att försöka bygga upp själv-
känsla och att skapa förutsättningar för en rak och öppen kommunikation. I all verklig kon-
fliktbearbetning handlar det inte om att vinna eller förlora utan om att gemensamt finna en 
väg ut ur de problem som uppstått. För att återkoppla till barnets självkänsla; om barnen får 
veta att konflikter kan lösas när de inträffar, utan att någon vinnare eller förlorare utses, ökar 
barnets självförtroende. En viktig insikt är att konflikter inte nödvändigtvis behöver leda till 
något negativt; de är till för att lösas och de går att lösa. 
 
Barns självkänsla inverkar på vilka situationer de ger sig i kast med, sättet de gör det på och 
på hur de själva bedömer resultatet av sina handlingar. Barn är oerhört beroende av vuxnas 
reaktioner, om barnet upplever att pedagogerna bortförklarar deras upplevelser så riskerar 
deras självkänsla att bli dåligt förankrad i dessa upplevelser. Det är betydelsefullt att vara 
uppmärksam på vad som sker i exempelvis konfliktsituationer, och att lära barn att lösa kon-
flikter på ett sådant sätt som gör att de kan fortsätta leka. I viss utsträckning behöver barnen 
träning i att lösa konflikter på egen hand, men de behöver också få uppleva stöd från peda-
gogerna i detta (Balke & Bae, 1984).  
 
En förutsättning för att lösningen på en konflikt skall bli bestående är bland annat att barnen 
behöver få möjlighet till att sätta sig in i hur det andra barnet upplever situationen. Detta 
sammanhang fyller en viktig funktion; för den som sätter sig in i en annan människas situa-
tion finns rika möjligheter till lärande och utveckling (Wahlström, 1996). 
 
 
TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Som teoretisk utgångspunkt har Vygotskij´s sociokulturella teori valts, med fokus på den 
Proximala utvecklingszonen. Detta för att lyfta fram samspelet mellan människor som en 
viktig aspekt av utveckling och lärande. För oss finns ett tydligt samband mellan konflikter 
och samspel i förskolan, vilket gör Vygotskij´s teori lämplig för undersökningens teoretiska 
utgångspunkt.   
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Den proximala utvecklingszonen 
 
Förskolan är ett slags rum skapat för dialog, som öppnar upp för utvecklingsmöjligheter för 
nya former av tänkande. Förskolan kan således betraktas som ett socialt sammanhang med 
särskilt fokus på att just utveckla tänkandet. Den ryske pedagogen Vygotskij intresserade sig 
för det tankesamarbete som gör att barns spontanitet kommer i kontakt med vuxnas mer ut-
vecklade kunskaper, i detta sammanhang är det mest väsentliga barnets självständiga presta-
tioner i förhållande till barnets prestationer i samarbete med en vuxen (Bråten & Thurmann-
Moe, 1998).   
 
Vygotskij lade stor vikt vid att all utveckling sker i samspel mellan människor, och detta 
framförallt i ett nära förhållande mellan två människor där den ena är mer kunnig. Just det 
sistnämnda, att den ena är mer kunnig än den andra, kallar Vygotskij för Den proximala 
utvecklingszonen (Vygotsky, 1934/1986). Denna zon bygger på att barnet i ett nära växel-
spel med ett annat, mer erfaret, barn utvecklas betydligt rikare än tillsammans med barn i 
samma utvecklingsnivå. Zonen innebär den skillnad som Vygotskij upptäckte finns mellan 
det ett barn kan klara på egen hand och det som barnet klarar i samarbete med exempelvis en 
vuxen, med samspelet i fokus (Vygotskij, 1934/1999). Det handlar väldigt mycket om att 
utbyta erfarenheter och kunskaper för att vidareutvecklas, att nivån på kunskapen läggs en 
bit högre för att stimulera och vägleda. Vygotskij lyfter fram växelspelet mellan två indivi-
der, där den med mer erfarenhet leder den med mindre, så att den senare utvecklas. Han me-
nade att kommunikation och samspel är nyckeln för både en social förståelse och ett indivi-
duellt lärande (Daniels, 2001).  
 
I relation till undersökningens syfte kommer här pedagogens roll in i denna utvecklingsteori: 
pedagogen är den med mer erfarenhet och därmed den som ska vägleda och stimulera barnet 
till utveckling, detta genom att pedagogen i samtal ger barnet sådan uppmuntran att barnet 
själv får fundera på vad som exempelvis kan vara rätt och fel (Vygotskij, 1930/1995). Detta 
innebär en syn på barnet som en aktiv varelse, men också som en oerhört samspelande så-
dan. Barnet ses som aktivt agerande i läroprocessen och i den pedagogiska verksamheten där 
vuxna och barn samarbetar med och påverkar varandra, just detta samarbete och kommuni-
kationen mellan barn och vuxna i en läroprocess är en väldigt effektiv inlärningsstrategi. 
Vygotskij lyfter fram pedagogens uppgift i att skapa aktiviteter tillsammans med barnen, i 
syfte att utveckla deras förkunskaper till en djupare kunskap. Dessa aktiviteter bör grundas 
på gemenskapen och samspelet barn och pedagogen emellan, fokus läggs på vad barnet kan 
utveckla tillsammans med andra (Daniels, 2001). Pedagogens styrande roll vägleder barnen i 
deras utveckling (Bråten & Thurmann-Moe, 1998).  
 
Detta lärande som Vygotskij framhåller som ett resultat av samspel handlar i ett utvecklings-
främjande perspektiv om att förskolan alltid bör vara riktad mot individens framtida utveck-
ling. I detta sammanhang behöver pedagogen vara medveten om barnets utveckling, och 
inneha en särskild kunskap för att kunna planera verksamheten på ett sådant sätt att aktivite-
terna gradvis utförs med mindre hjälp av den vuxne och motsvarande större insats från bar-
net själv. Det är barnets samspel med sin omgivning som bildar grunden för utvecklingen 
som individ, dock innebär samspelet inte endast att barnet får stöttning utan det mest viktiga 
är det som barnet lär sig genom samspelet. I relation till detta nämner Vygotskij språket som 
ett oerhört viktigt redskap för att utveckling skall ske (Ozerk, 1998). Vygotskij (Strandberg, 
2006) menar att människors samspel inte endast är en metod som kan stödja lärande och 
utveckling, enligt honom är samspel lärande och utveckling. Forskaren framhåller vikten av 
att skapa samspelssituationer, och han menar att de förskolor som gör just detta kommer att 
skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling.
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METOD 
 
I detta metodkapitel beskrivs kvalitativ metod, intervju som datasamlingsverktyg samt urval. 
Vi kommer vidare att förklara de tre begreppen validitet, reliabilitet och etik. 

 

Kvalitativ metod 
 
Studieobjekten, som i vårt fall är tänkande och handlande personer leder till att vi som fors-
kare måste skaffa oss tillgång till deras uppfattningar om situationen och om sig själva. Den 
kvalitativa metoden används när forskaren vill förstå något (Björkdahl Ordell, 2007) och 
detta anser vi gynnar vår egen undersökning då avsikten är att undersöka pedagogens roll 
och inblandning i barns konflikter i förskolan, i relation till barns lärande.  
 
I kvalitativa undersökningar är det helhet och sammanhang som efterfrågas. Dessa under-
sökningar präglas av att förhållandet, sammanhangen studeras i sin rätta eller naturliga miljö 
och man bör vara öppen i samspelet med det man vill veta mer om. Det kanske viktigaste 
vad det gäller kvalitativ metod är att målet handlar mer om förståelse än om förklaring 
(Trost, 1993). I relation till vårt syfte kopplar vi detta till att vi är ute efter att förstå pedago-
gernas uppfattningar, snarare än att förklara dem.   
 

Redskap 
 
Intervju 
 
Johansson (2005) menar att en kvalitativ intervju ofta ger intressanta och lärorika resultat 
om attityder, förkunskaper och värderingar. Intervjun ger, rätt använd, kunskap som är di-
rekt användbar i vårt framtida yrke. I den kvalitativa intervjun är frågeområdena i förväg 
bestämda medan frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på hur den inter-
vjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. Vi har använt samma intervjufrågor till varje 
genomförd intervju (se bilaga 2), men emellanåt har vi ställt följdfrågor för att utveckla sva-
ren.  Syftet är hela tiden att få så uttömmande svar som möjligt och Trost (1993) menar att 
den kvalitativa intervjun strävar efter att få svar på frågan hur, snarare än varför. Detta tyck-
er vi stämmer ypperligt överens med vårt eget syfte och förhållningssätt. 
 
Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och hennes 
relation till den, där den resulterande intervjun sedan kan analyseras med hänsyn till anting-
en den livsvärld som beskrivs av personen eller den person som beskriver sin livsvärld 
(Kvale, 1997). 
 
Att använda sig av intervjun som forskningsmetod innebär att se intervjun som ett strukture-
rat samtal med ett bestämt syfte. Lökken och Söbstad (1995) beskriver intervjun som en 
viktig samtalsform där man på sätt och vis utvärderar förskolans verksamhet. Genom inter-
vjuer kan vi få en inblick i pedagogens inre värld och  grunderna för det de gör eller vill. 
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Urval 
 
Vi valde att göra intervjuer på två förskolor i en medelstor kommun i Västra Götaland. Den 
ena förskolan hör till kommunen och består av två avdelningar med cirka tjugo barn vardera, 
här arbetar sammanlagt sex pedagoger, varav fem är förskollärare. Den andra förskolan är 
ett nyetablerat personalkooperativ och består av en avdelning med tjugotre barn och fem 
förskollärare. Båda förskolorna består av syskonavdelningar, där barnen är mellan 1-5 år.  
 
Vi valde att inte låta en pedagog vid en av förskolorna medverka, då denne inte är utbildad 
förskollärare och det är just förskollärare som skall delta i vår undersökning.   

 

Genomförande 
 
Vi började undersökningen med att formulera ett missivbrev (se bilaga 1) som vi lämnade ut 
till de två förskolorna. Vid detta första möte med pedagogerna informerade vi om vad un-
dersökningen handlar om, samt om de etiska reglerna. Det bokades också tid för intervjuer-
na. Därefter formulerades intervjufrågor som liksom missivbrevet granskades av vår handle-
dare innan vi utförde intervjuerna. Dessförinnan utfördes även två pilotintervjuer på två 
andra förskolor, detta för att få möjlighet att testa om frågorna kändes bra men även för att 
komma in i rollen som intervjuare. Med hjälp av pilotintervjuerna upplevde vi oss själva 
som tryggare i rollen som intervjuare, samt vi fick en uppfattning om hur viktigt det är att 
vara engagerad i intervjun för att fånga upp viktiga detaljer. Vi valde dock att inte använda 
pilotintervjuerna i vår resultatsammanställning, just för att de endast var på prov för oss själ-
va.  
 
Intervjuerna skedde enskilt med varje pedagog och vi deltog båda två, detta genom att en av 
oss genomförde intervjun och den andre såg till att samtalet blev inspelat. Det genomfördes 
tio intervjuer, varav tiden varierade mellan 20-30 minuter. Vid båda förskolorna befann vi 
oss i personalrummen, där vi satt ostört. Intervjuerna bestod av sex huvudfrågor och var 
upplagda med en bakomliggande tanke att de intervjuade skulle bli uppvärmda, och att vi i 
vår resultatsammanställning endast skulle använda oss av svaren från två frågor: Hur ser du 
på konflikter i förskolan? samt Anser du att konflikter kan ha någon betydelse för barns lä-
rande som vi upplevde mest relevanta till vårt syfte. Alla pedagogerna svarade utförligt på 
våra frågor, en del berättade om tidigare erfarenheter av konfliktsituationer vilket var väldigt 
intressant men som vi valt att inte lyfta fram i studien.  
 
Vi valde att delta båda två vid varje intervju, detta med förhoppning om att det skulle under-
lätta vid den senare sammanställningen, men också för att ge varandra respons efter avslutad 
intervju. Denna respons bestod av konstruktiv kritik och värdefulla tips inför nästa intervju. 
Intervjuerna gjordes under en vecka i ett tidigt skede av studien och de sammanställdes ge-
nom att vi lyssnade igenom och skrev ut dem i ett särskilt dokument. Viktigt att poängtera är 
att vi turades om vid rollen som intervjuare, vi gjorde varannan gång var för att vi både skul-
le dela detta arbete lika.  
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Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett mått på den använda metodens tillförlitlighet och säkerhet, vilket kan för-
klaras med att en undersöknings resultat är noggrant utfört och överrensstämmer med verk-
ligheten (Kullberg, 1996). 
 
Vi har båda två medverkat vid alla intervjuer, men med olika roller, och har därmed försökt 
jämföra intervjuernas innehåll tillsammans för att utesluta egna, individuella tolkningar av 
dessa. För att möjliggöra så goda intervjuer som möjligt, som också blir pålitliga, har vi kri-
tiskt granskat våra egna intervjufrågor och metoder för att på bästa sätt nå tillförlitlighet. 
Eftersom vi har bandinspelat våra intervjuer så blir detta ett effektivt sätt att efteråt tillsam-
mans gå igenom intervjuerna och tolka tillsammans. Att spela in intervjuer på band är ett 
sätt att stärka tillförlitligheten. Om vi endast skriver ner svaren under intervjun så finns det 
stor risk att väsentliga delar som kan ha stor betydelse i resultatet försvinner på vägen, (Kva-
le, 1997).  

 
Validitet 
 
Validitet är ett mått som anger om forskaren verkligen undersöker det som är avsikten att 
undersöka. 1 Kort sagt, validitet hänger samman med om det vi har tänkt undersöka verkli-
gen har blivit undersökt (Thurén, 2004). I relation till vårt undersökningsredskap, intervju, 
fick vi därför våra intervjufrågor granskade och godkända av vår handledare innan de an-
vändes. Det gjordes även två provintervjuer för att undvika eventuella svårigheter i huvud-
studien och för att öka validiteten på undersökningen (Kihlström, 2007). Provintervjuerna 
syftade även till att testa våra frågor; om de var lätta att arbeta med under intervjuns gång, 
om de låg i rätt ordning samt för att granska oss själva. Intervjuerna gick bra och frågorna 
upplevdes bli besvarade på ett sätt som gynnade vårt syfte, vilket medförde att inga ändring-
ar gjordes.  
 

Etik 
 
Med tanke på Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002) så  har vi i vårt arbete reflekterat över de etiska prin-
ciper gällande vetenskaplig forskning. Det finns vissa särskilda krav som Vetenskapsrådet 
(2002) har upprättat och som vi härmed har tolkat;  
 

• Informationskravet, i anknytning till detta är det viktigt att bland annat informera 
intervjupersoner i förväg om syftet med undersökningen och deras deltagande. Det 
handlar också om att lämna ut information till berörda om de eventuellt vill ta kon-
takt vid tillfälle.  

• Samtyckeskravet, här måste betonas att deltagandet är helt frivilligt och att de inter-
vjuade kan ångra sin medverkan, eller lägga till samt ta bort information. 

• Konfidentialitetskravet innebär att betona att rapporten inte kommer att avslöja de 
deltagandes identiteter och att data inte heller kommer att användas på ett sätt som 
gör det möjligt för andra att identifiera de enskilda deltagarna. Denna innebär också 

                                                           
1 Föreläsning: Sonja Kihlström. Undersökningsplan – syfte och ansats. 090223 
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ett konstaterande att insamlade data endast kommer att vara tillgängliga för oss själ-
va.  

• Nyttjandekravet vägleder oss i att vara medvetna om att betona att insamlad data 
endast kommer att användas i vårt aktuella arbete och inte i något annat samman-
hang.  

 
För att uppfylla dessa krav så har vi en vecka innan intervjuer lämnat ut information till be-
rörd personal på de förskolor vi valt ut och frågat om de velat delta i vårt arbete. Vi har in-
formerat om vårt syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan samt att den data vi samlar in endast kommer att användas i syfte för detta aktu-
ella arbete. Vi använder inga namn på pedagogerna i vårt resultat och benämner inte heller 
de förskolor de är verksamma vid, så att ingen individ går att spåra.  
 
Bearbetning och analys 
 
Vid bearbetning och analys av insamlat material och data har vi utgått från kvalitativ ana-
lysmetod, detta genom att kritiskt granska och flertalet gånger läsa igenom de intervjuer som 
gjorts. Intervjuerna har noga skrivits ut efter ljudinspelningar för att på så vis få fram, ett för 
oss, tydligare resultat. Under bearbetningens gång är det av stor vikt att arbetet görs syste-
matiskt, vilket innebär att pröva flera olika angreppssätt och att studera insamlat material 
både djupt ingående och med en viss överblick. Vi har sorterat vår data genom att utgå från 
vårt syfte och våra frågeställningar och grupperat data därefter, en del data har dock bort-
gallrats då vi anser att de inte hör till vår studie.  Genom vårt resultat gick mönster att urskil-
ja mellan de olika intervjuade pedagogerna och som senare tydliggjordes i olika kategorier 
för ökad förståelse (Malmqvist, 2007). Dessa kategorier blev: Pedagogens roll i barnens 
konflikter samt Pedagogens syn på barns lärande i samband med konflikter. Vi valde att 
koppla samman de olika kategorierna med citat, detta för att skapa en inblick i pedagogernas 
uppfattningar. Citaten valdes ut med hänsyn till att de skulle passa in under varje område 
och tydliggöra dessa.  Lättillgänglighet har varit en viktig ståndpunkt och därför har vi ge-
nom hela analysarbetet reflekterat och diskuterat om hur vi på bästa sätt kan lyfta fram vårt 
resultat för att det ska bli så tydligt som möjligt. Vi anser att läsningen av resultatet underlät-
tas i och med att det delats upp i två områden, med tydliga underrubriker och med citat.  
 
 
RESULTAT  
 
I detta kapitel presenteras de resultat som uppkommit från våra intervjuer. Kapitlet är uppde-
lat i två områden: Pedagogens roll i barnens konflikter samt Pedagogens syn på barns lä-
rande i samband med konflikter. Under bearbetningen urskiljdes dessa mönster utifrån inter-
vjuerna och de redovisas nedan.  
 

 Pedagogens roll i barnens konflikter 
Förskollärarnas syn på sin egen roll i barnens konflikter visade sig på två olika sätt som har 
presenteras: Pedagogen i bakgrunden samt pedagogen som medlare.  
 
Pedagogen i bakgrunden 
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Att iaktta och hålla uppsikt 
På de två olika förskolor de intervjuade var verksamma inom lyfte sex pedagoger upp sin 
roll som iakttagande och observerande. Detta innebär i praktiken att de under barnens kon-
flikter håller sig i bakgrunden och iakttar vad som händer och sker. Tre av pedagogerna ta-
lade om att låta barnen försöka lösa konflikterna själva och att de, pedagogerna, då håller sig 
inom vad de anser som lagom avstånd för att kunna gripa in vid behov. En pedagog uttryck-
te vikten av att låta barnen försöka själva för att på så vis bli trygg med de konflikter som 
kommer att dyka upp under resten av livet. Denna pedagog berättade vidare att hon natur-
ligtvis rycker in om konflikten upplevs som svårlöst, vilket också övriga pedagoger framhål-
ler.  
 

Jag ser helst att barnen faktiskt får lösa konflikterna själva… Samtidigt så finns ju jag och 
mina kollegor i närheten och ser vad som händer, ja hur konflikten utvecklar sig. 
                        (Intervju med pedagog ”2”. 091102) 

 
Att få pröva själv 
En annan aspekt av det hela som de intervjuande uttrycker, handlar om att anpassa sin in-
blandning efter bland annat barnets ålder och mognad. De yngre barnen förklaras som mind-
re mogna för att hantera konflikter på egen hand, medan pedagogerna beskriver de äldre 
barnen som mognare där de tillåts pröva mer själva. En av de intervjuade pedagogerna säger 
sig känna sig vuxen i att bemöta barnens konflikter, och hon beskriver en trygghet i att också 
låta barnen försöka själva. Pedagogerna beskriver att det är viktigt att likväl hålla sig i bak-
grunden som att ha full uppmärksamhet på vad som händer och sker i verksamheten. Detta 
innebär att kunna förutse och känna av konflikternas betydelse, men de intervjuade poängte-
rade samtidigt vikten av att ha en förståelse för att man som pedagog faktiskt inte kan styra 
upp alla konflikter som uppstår. En av pedagogerna uttrycker sin roll följande; 
 

Det är inte meningen att jag ska springa runt och hålla ordning på barnen, utan jag tycker att 
barnen är så pass stora att de faktiskt behöver få pröva sig fram själva.  

 (Intervju med pedagog ”1”, 091102) 
 
Pedagogen som medlare 
 
Samspel mellan barn och pedagog 
Flera av de intervjuade uttrycker att det viktigaste är att man försöker hjälpa barnen att 
komma vidare ur en konfliktsituation, även om detta emellanåt kan betyda att man också 
misslyckas i den uppgiften. Det finns, som en pedagog uttrycker, inga rätt eller fel i konflikt-
lösning utan det handlar främst om ett samspel som vidare leder till en lösning mellan bar-
nen. Detta samspel är pedagogen en stor del av, då flera av dem beskriver sin roll som med-
lare och vägledare. En pedagog förklarar vikten av att känna barnen man har i sin barngrupp, 
att man genom sin förförståelse vet hur man ska bemöta vissa barn i vissa situationer, och att 
man därmed också har en större kunskap kring hur mycket  stöd ett visst barn behöver i 
bland annat en konfliktsituation. Som en medlande pedagog ser de intervjuade som sin upp-
gift att, inte endast hjälpa barnen till att lösa konflikten, utan också att leda dem till att be-
möta andra människor på ett så bra sätt som möjligt. Två pedagoger beskriver närmare: 

 
Det är en stor fördel om man känner barnen, i ens barngrupp, för då har man en större förståel-
se för konflikterna som uppstår och då kan man hantera dem på ett mer personligt sätt.  

 (Intervju med pedagog ”3”, 091102) 
 

Det är ju väldigt viktigt att liksom leda barnen, att visa dem hur man bemöter andra männi-
skor.  Min roll blir då att låta dem själva försöka, men att de har mig som förebild.  

 (Intervju med pedagog ”5”, 091104) 
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Att uppmuntra för utveckling 
Ytterligare aspekter av pedagogen som medlare lyfter två av de intervjuade fram som att få 
barnen att kommunicera med varandra, att få dem att inse vikten av att lyssna på sina kom-
pisar och att man tillåter varandras olika känslor och behov. Pedagogerna i studien framhål-
ler dock att det är viktigt att inte ställa för höga krav på barnen, och därmed återkommer 
vikten av att faktiskt känna sin barngrupp. Pedagogen spelar en viktig roll genom sin uppgift 
i att bekräfta och uppmuntra det enskilda barnet, och på olika sätt lyfta fram nya aspekter av 
konflikten för inblandade barn:  
 

Barnen måste få möjlighet att få känna att konflikten går att lösa, att trots att vi tycker olika så 
är det ändå OK att vi gör det. Vi måste finnas med och stärka barnet till det positiva, bekräfta 
och uppmuntra det så att det liksom känner sig stärkt i situationen.  

             (Intervju med pedagog ”7”, 091104) 
 
 
Samtal för förståelse 
Att kunna samtala om vad som hänt, att kunna bearbeta olika känslor och tankar som upp-
står i en konfliktsituation är, enligt en av de intervjuade, inte alltid självklart för barn. Det är 
här som pedagogens roll som medlare kommer fram än tydligare; att benämna och förklara 
för de barn som inte har en tillräckligt utvecklad språklig eller empatisk förmåga.  Som en 
medlande pedagog är det av yttersta vikt att kunna lyssna in alla inblandades tankar och 
känslor om konflikten, och att kunna visa att man också tar hänsyn till dessa, och som en av 
de intervjuade uttrycker det:  

 
Alla konflikter går att lösa, de är ju till för att lösas. Det måste barnen få veta också, att de inte 
behöver vara rädda för konflikter, utan att det alltid går att prata om dem… 

(Intervju med pedagog ”6”, 091104)  
 
 
Pedagogens syn på barns lärande i samband med konflikter 
 
Här har vi kunnat urskilja två olika mönster vilka är: empati/samspel samt självkänsla. Vi 
valde att sätta samman empati och samspel, då dessa två enligt oss går hand i hand med var-
andra.  
 
Empati och samspel 
 
Konflikter och dess möjligheter 
Pedagogerna vid de två förskolorna anser att bland det viktigaste som konflikter, rätt hante-
rade, för med sig är utvecklingen av barnens empatiska förmåga. Detta är något som de alla 
nämner; att barnen genom konflikter lär sig att samarbeta och samspela, att dela med sig av 
leksakerna på förskolan, att samtala när någon tycker olikt en själv samt att lära sig att prata 
till sig saker istället för att exempelvis dra till sig. Pedagogerna uttrycker även vikten av att 
barnen lär sig att hjälpas åt, både i konfliktsituationer men även i andra vardagliga situatio-
ner som uppstår i förskolan. Detta lärande innebär även att barnen genom konflikterna får 
möjlighet att lära känna varandra, och därmed också varandras olikheter vilket en av peda-
gogerna lyfter fram som en viktig del av barnets empatiska utveckling. En av pedagogerna 
beskriver barnens konflikter som möjligheter till lärande på följande sätt; 
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Det är mycket som händer runt omkring hela tiden i förskolan och det är så lätt att man fak-
tiskt missar viktiga saker som uppstår. Ja och faktiskt för att vi missar en del som händer så får 
barnen på så vis möjlighet till att själva hjälpas åt med att hantera situationen. 

(Intervju med pedagog ”1”, 091102) 
 
 
Reflektion för lärande 
Pedagogerna berättar att de ofta ställer frågor till barnen istället för att direkt tala om för 
dem hur de ska handla eller bete sig. Dessa frågor kan till exempel uttryckas som ”hur skul-
le du själv känt dig nu?”  samt ”Hade du kunnat göra annorlunda?” . Genom att ställa så-
dana frågor menar pedagogerna att de främjar barnens empatiska förmåga samt att tänka och 
reflektera själv utifrån både sina egna och andras handlingar, känslor och behov. I ett vidare 
perspektiv formulerar en av pedagogerna att barnens konflikter i förskolan ju faktiskt är ett 
led i barnets utveckling till att bli en demokratisk medborgare.  
 

Jag brukar oftast gå iväg med ett eller två barn som bråkar, och så sätter vi oss i soffan och 
pratar igenom vad som har hänt och vad vi kan göra för att det inte ska bli så här igen… Ja vi 
samtalar helt enkelt, och sätter ord på det vi tänker och känner. Det känner i alla fall jag är 
skönt att få göra.  

(Intervju med pedagog ”8”, 091106) 

 
 
Självkänsla 
 
Det enskilda barnet i fokus 
En av pedagogerna nämner att det är viktigt att man i den pedagogiska verksamheten arbetar 
utifrån ett positivt grundsätt, att pedagogen stöttar det enskilda barnet och lyfter fram det i 
situationer där barnet får utveckla sin självkänsla. Pedagogerna i studien nämner just utveck-
landet av självkänsla som ett resultat av konfliktsituationer som blivit väl hanterade, kanske 
i samspel med en vuxen. Konflikter i förskolan beskrivs av en pedagog som något jobbigt, 
ofta väldigt känslosamt, men också som något väldigt lärorikt och som en viktig del att ha 
med sig senare i livet.  

 
Jag ser konflikter främst som en del av deras utveckling, helt naturligt, de hör till helt enkelt. 
För de stora barnen är det bra om de får möta konflikter och lära sig att hantera dem med tanke 
på att de troligtvis kommer att få tampas med dem hela livet ändå. 

(Intervju med pedagog ”1”, 091102) 
 
 
Pedagogiska samtal för utveckling och lärande 
I situationer av konflikt lyfter pedagogerna fram vikten av att samtala om situationen, om att 
som pedagog stötta barnen till detta samtal, vägleda dem till att uttrycka sina känslor, tankar 
och behov. Detta leder till, som pedagogerna framhåller, att barnen får en större förståelse 
för både sina egna och andras behov, och även utvecklandet av det enskilda barnets själv-
känsla främjas genom detta, ofta pedagogiska, samtal. En av de intervjuade pedagogerna 
beskriver barnets utveckling av självkänsla i relation till förskoleverksamheten, där bland 
annat gemensamma reflekterande diskussioner kan leda till att barnet utvecklar en vidare 
kunskap om sig själv. Samma pedagog lyfter också fram konflikternas betydelse för läran-
det: 
 

Konflikterna är ju en del av barnens utveckling och jag tycker inte att det är något vi borde 
sopa under mattan, snarare något som kanske borde lyftas fram. Så som jag tänker, så växer 
man i olika slags konflikter.  

(Intervju med pedagog ”9”, 091106) 
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Sammanfattning 
 
I vårt resultat framkom två olika typer av roller som pedagogen intar när det handlar om 
barns konflikter, dels pedagogen i bakgrunden och dels pedagogen som en mer aktiv medla-
re. Den förstnämnda innebär att pedagogerna iakttar barnens konflikter på avstånd och låter 
dem försöka lösa konflikterna på egen hand till en början, för att sedan ta en mer aktiv roll 
om de märker att det behövs. Den andra rollen innebär att pedagogen redan från början är 
aktiv i barnens konfliktlösning, detta genom att vägleda, uppmuntra och bekräfta de olika 
parterna för att de ska komma överens om en lösning och samtidigt lära sig något av situa-
tionen. Vi fann även två mönster vad gäller lärande och utveckling i samband med konflik-
ter, och där har pedagogerna lyft fram empati samt samspel/självkänsla som mest väsentligt. 
Pedagogerna ser den empatiska utvecklingen som en naturlig del av konflikter då dessa 
handlar mycket om att ta hänsyn till andra barns behov och känslor, samt att barnens själv-
känsla och samspelsförmåga utvecklas och stärks i och med att det enskilda barnet i samspel 
med sina kamrater och vuxna bekräftas och uppmuntras i sina strävanden.  
 
 
 
DISKUSSION  
 
Detta kapitel har vi valt att dela upp i fyra olika avsnitt: metoddiskussion, resultatdiskussion, 
didaktiska konsekvenser samt fortsatt forskning.  
 

Metoddiskussion 
 
Vi upplever vårt val av antal intervjuade pedagoger som tillräckligt, mängden data kändes 
lämpligt för vår tidsram samtidigt som det hade varit än mer intressant med fler intervjuer. 
Även det faktum att intervjuerna planerades så att alla inte gjordes samma dag eller i tätt 
följd efter varandra, gjorde att vi hade mycket energi under intervjuerna och enbart kunde 
fokusera på dessa i lugn och ro. Vårt val att spela in intervjuerna med bandspelare känns i 
efterhand enbart positivt; det var enkelt att efteråt lyssna och stämma av vad som sagts.  
 
Under intervjuerna var vi medvetna om vår egen roll och det kändes viktigt för oss att inte 
blanda oss i det pedagogerna uttryckte mer än att spinna vidare på deras svar och ställa 
följdfrågor. Vi anser att vi lyckades väl med detta och vi fick efteråt enbart positivt bemö-
tande. Även den information/data som samlades in upplevde vi som tillräcklig för att besva-
ra vårt syfte med undersökningen, vilket ju är det främsta målet. Vi upplevde att de tio pe-
dagogerna var samstämmiga och deras svar skiljde sig inte nämnvärt åt. Det hade varit väl-
digt intressant att intervjua fler pedagoger i ett större perspektiv, då hade vårt resultat blivit 
mer generellt, till skillnad från nu då vårt resultat enbart gäller de tio vi har intervjuat.  
 

 

Resultatdiskussion  
 
Pedagogens roll 
 
Det är intressant att höra vad pedagogerna har att säga om sin egen roll i samband med barns 
konflikter. Det är således också intressant att det verkar finnas två typer av roller när det 
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kommer till inblandningen av i förskolans uppstådda konflikter. Dessa två är, som går att 
utläsa av resultatet, pedagogen i bakgrunden och pedagogen som medlare. Det förstnämnda 
innebär, enligt pedagogerna själva, att pedagogen istället för att gå in direkt i en konfliktsi-
tuation istället avvaktar och ser hur konflikten utvecklar sig innan denne gör någon ytterliga-
re inblandning. Detta sätt, att hålla sig i bakgrunden, kan grunda sig på ett synsätt där peda-
gogen är en förebild som fostrar barnen indirekt, men även utifrån ett perspektiv av att bar-
nen klarar mycket på egen hand (Johansson, 2000). Den andra rollen som pedagogerna be-
skriver, bygger på att pedagogen går in i barnens konflikter som en medlare; en vuxen som 
finns till hands med sin kunskap och som med just denna kunskap och erfarenhet leder bar-
nen vidare. Pedagogerna förklarar att barnen ofta behöver deras hjälp för att lösa konflikter 
på grund av svårigheter med exempelvis språket, ställning i barngruppen samt otrygghet i att 
handskas med sina egna och andras känslor. Taube (2007) framhåller betydelsen av att en-
dast ett tålmodigt arbete med att i fortsättningen skapa en mängd lyckade konfliktsituationer 
för barnet kan leda till en god utveckling, därav pedagogens viktiga roll som förmedlare.  
 
Utveckling 
 
Pedagogerna nämner i huvudsak samspel, empati och självkänsla som ett resultat av barnens 
utveckling i konfliktsituationer. Detta innebär att pedagogerna anser att barnen genom att 
handskas med konflikter lär sig att samspela med sin omgivning, att tala om vad de önskar, 
att sätta sig in i andras situation samt att stärka sin egen känsla av sig själv. Empati förknip-
pas med konflikter och ses som en förutsättning för att konflikten skall gå att lösas, vilket till 
stor del handlar om att kunna sätta sig in i någon annans situation (Öhman, 2003). Vi blev 
inte förvånade att pedagogerna fokuserade på ovannämnda begrepp av utveckling, då vi 
själva kommit i kontakt med dessa under utbildningens gång. Flera av pedagogerna framhål-
ler att barnen lär av varandra. Detta är också en aspekt som lyfts fram i Läroplanen för för-
skolan (Skolverket, 1998); lärandet skall baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn 
som på att barnen lär av varandra, där barngruppen ses som en aktiv och betydelsefull del 
för utveckling och lärande. I resultatet framgår att pedagogerna i många fall önskar att bar-
nen i större utsträckning skall lära sig att lösa situationer av konflikt med hjälp av kamrater 
istället för med hjälp av en vuxen. De lyfter fram att de i konfliktsituationer kan hålla sig i 
bakgrunden genom att de litar på att barnen själva hanterar situationen på ett bra sätt.  
 
I relation till vår teoretiska utgångspunkt så har vi märkt i vårt reslutat att pedagogerna ver-
kar utgå från den proximala utvecklingsteorin. Detta är ingenting som de själva har uttryckt 
utan är istället något som vi har kunnat relatera till i samband med vad de svarat på våra in-
tervjufrågor. Det handlar exempelvis om att pedagogerna beskriver samspelet mellan barnen 
som en viktig aspekt för deras lärande, samt att barnen i många fall utvecklas och lär sig nytt 
med hjälp av en äldre kamrat vilket ju går hand i hand med Vygotskij´s utvecklingsteori 
(Bråten, 1996).  
 
 
Reflektion 
 
Flera av de intervjuade pedagogerna nämner vikten av att samtala i arbetslaget om både syn- 
och arbetssätt, där frågor, funderingar och reflektioner lyfts fram och bearbetas gemensamt. 
De poängterar betydelsen av att vara ett enat arbetslag där man utgår ifrån samma grundtan-
ke, detta kanske särskilt betydelsefullt när det gäller konfliktlösning i barngruppen. Kärrby 
(1992) följer också dessa uttryckta tankar; personal behöver ständigt lära och utvecklas ef-
tersom alla barn är olika och olika problem kräver olika lösningar. Pedagogerna behöver 
därför få möjligheter till utveckling i det dagliga arbetet vilket främst sker genom återkopp-
ling på det de gör, från exempelvis arbetskamrater. Även skolverket (2005) lyfter fram bety-
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delsen av att pedagogerna fortlöpande diskuterar och reflekterar kring bland annat betydel-
sen av dem själva som förebilder samt hur man genom sitt förhållningsätt och agerande i 
vardagliga situationer påverkar barns utveckling och lärande samt deras värderingar.  
 
Vi anser, liksom pedagogerna, att det är väldigt viktigt att faktiskt kunna lyfta fram frågor i 
arbetslaget och arbeta med dessa tillsammans. I relation till konflikter ser vi detta reflekte-
rande arbete som än viktigare på grund av att det är barnens utveckling och lärande som står 
på spel. Detta handlar i stor utsträckning om att pedagoger faktiskt behöver vara medvetna 
om sitt eget förhållningssätt i arbetet med att utveckla barnens självkänsla, empatiska för-
måga samt förmågan att lösa konflikter. Det går i detta avsnitt att dra paralleller till Rosen-
bergs teori Nonviolent Communication (2005) som också  lyfter fram vikten av att som pe-
dagog reflektera över sitt eget förhållningsätt, som ju ständigt utvecklas i takt med att erfa-
renheterna också ökar. Det är viktigt att pedagogen har ett flexibelt förhållningssätt vad gäll-
er bland annat konfliktsituationer, så att denne kan anpassa sig efter olika situationer och 
olika barn.  
 
 
 

Didaktiska konsekvenser 
 
Genom vår undersökning fann vi i huvudsak två olika roller som pedagogerna i förskolan tar 
när det gäller barnens konflikter. Det förstnämnda, pedagogen i bakgrunden, innebär att bar-
nen faktiskt får lösa konflikterna själva. Detta anser vi, kan uppfattas både positivt och nega-
tivt och bygger på stor del av pedagogernas individuella kompetens. Det är väldigt bra och 
viktigt för barnets utveckling att det ges möjligheter till att lösa uppgifter, så också konflik-
ter, på egen hand och i samspel med kamrater. Det negativa som vi upplever är dock en frå-
ga om kunskap och erfarenhet; hur vet vi när det är dags att blanda sig i konflikten? Genom 
att vara alltför lugn och passiv kan detta bli en negativ inverkan på barnen som eventuellt 
upplever att pedagogerna inte är engagerade i dem (Johansson, 2000).  
 
Den andra rollen innebär att pedagogen vägleder barnen i deras konflikt genom att lyssna till 
vad barnen har att säga samt få dem att lyssna på varandra. Detta är en roll som vi själva 
uppmuntrar, men det är viktigt att poängtera att all pedagogik handlar om vad vi skulle vilja 
kalla för en balansgång. Denna balansgång innebär i praktiken och i detta sammanhang, att 
vara medveten om barnens utveckling; att ge dem möjlighet att växa genom att få försöka 
lösa konflikter på egen hand med pedagogen på avstånd. Det innebär också att ge barnen rätt 
verktyg för att i framtiden lösa konflikter på egen hand genom att inneha den medlande rol-
len. Vi anser att det är just denna balansgång som undersökningen gjort oss medvetna om, 
vilket vi är övertygade om är en viktig kunskap för oss i framtiden. I relation till att låta bar-
nen få pröva saker på egen hand, vill vi koppla förskolans läroplan (Skolverket, 1998) som 
tar upp vikten av att den pedagogiska verksamheten stimulerar och utmanar barnets utveck-
ling och lärande. Här vill vi lyfta fram betydelsen av en samspelande verksamhet, och lägger 
stort fokus på pedagogerna som omger barnen. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man 
som pedagog uppmärksammar det lärande som ständigt sker omkring barnen och detta spe-
ciellt i samspelet mellan dem. Vi anser att det är betydelsefullt att pedagogerna också besit-
ter en sådan kunskap att de i vissa situationer också kan ta ett steg bakåt och iaktta situatio-
nen innan de ger sig in med en hjälpande hand. Små konflikter kan barnen många gånger 
lösa på egen hand och vid dessa situationer kan pedagogerna upplevas som att de lägger sig i 
mer än vad de egentligen behöver. Detta handlar om en kunskapssyn: att se barnen som 
kompetenta och att de kan mycket mer än vi från början tror. Något som är viktigt att lyfta 
fram är betydelsen av att ge barnen redskap till konfliktlösning. Om pedagogerna från början 
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arbetar aktivt med att vägleda och lyfta fram dessa olika redskap för barnen så har de myck-
et vunnet i framtiden, och då blir det där steget till att hålla sig lite i bakgrunden inte så stort 
men ändå effektivt.  
 
Vygotskij (Strandberg, 2006) framhåller att när barn ingår i en gemenskap där samspel mel-
lan vuxna är generösa och vanligt förekommande, där man tar del av varandras kompeten-
ser, tankar och känslor inför barnen så kommer barnen att imitera dessa samspel. Detta är 
något som vi tycker är väldigt viktigt när det handlar om exempelvis konflikthantering. Om 
pedagogerna bemöter varandra med respekt och omsorg så kommer barnen således att göra 
detsamma, och om pedagogerna genom sitt bemötande mot varandra ger barnen redskap så 
kommer dessa att användas. Som Vygotskij (Strandberg, 2006) menar, barn gör inte som vi 
säger, de gör som vi gör. 
 
Vi anser det betydelsefullt att pedagoger ständigt reflekterar över sitt eget förhållningssätt 
och på vad som görs för att exempelvis förebygga svårare konflikter. En god miljö är en 
stark förutsättning för att lärande skall kunna ske och vi anser att pedagogerna behöver lyfta 
fram denna goda miljö också för barnen så att de skall kunna bli medvetna om den. Detta 
kan till exempel innebära att läsa böcker om kamratskap för att därefter diskutera innehållet, 
men även att  ha värdegrundsövningar där samtal och diskussioner står i fokus är något posi-
tivt att tillföra i verksamheten. Vi har kommit fram till, genom våra egna diskussioner och 
reflektioner, att konflikter är oerhört viktigt för barns individuella utveckling, men vi vill 
lyfta fram att förkunskaperna barn kan ha om dessa konflikter är något än mer viktigare. 
Med detta menar vi att om barnet sedan tidigare har kunskap om olikheter i barngruppen, 
om hur man bemöter sina medmänniskor och om varför konflikter kan uppstå så har barnet 
därmed en bättre möjlighet att ta lärdom av uppstådd konflikt. Till detta poängterar vi peda-
gogens enormt viktiga roll som förmedlare av dessa kunskaper; att lyfta fram olikheter och 
skillnader, samtala om empati och bemötandet av andra samt vägleda i konfliktens skede.  
 
En aspekt som vi vill lyfta fram från resultatet handlar om arbetet med barnens självkänsla, 
att pedagogerna ser konflikter som en naturlig del av utvecklingen; grunden till barns själv-
känsla läggs i förskolan och hänger sedan med barnet till skolan, om barnet har låg själv-
känsla kan detta begränsa uppmärksamheten på nya kunskaper i skolan då barnet är osäkert 
och ängsligt (Taube, 2007). Detta är något som vi anser är väldigt viktigt att lyfta fram; att 
pedagogerna arbetar för barnens framtid och inte endast här och nu, och därför anser vi det 
också lämpligt att pedagogen kan sätta förskolans verksamhet i relation till bland annat sko-
lans verksamhet. Med detta menar vi att ha i åtanke att det man gör i förskolan blir ett resul-
tat i skolan. 
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Fortsatt forskning 
 
Från allra första början var tanken att vi skulle göra både intervjuer och observationer i syfte 
att stärka vår undersökning. Tidsaspekten fick oss dock att tänka om, men i en fortsatt forsk-
ning känner vi att det vore väldigt intressant att utgå från båda redskapen. Vi tänker oss 
eventuellt ett utvecklingsarbete där pedagogen får reflektera över sitt eget handlingssätt, och 
senare koppla samman teori med praktik. Genom intervjuer är tanken att vi får fram en teori 
och genom observationer praktiken, vilket som sagt vore väldigt spännande att undersöka.  
 
 
Tack  
 
Ett stort tack till vår handledare Sonja Kihlström, som hjälpt oss att både utvidga och av-
gränsa våra tankar och viljor.  
Vi vill även tacka pedagogerna på de förskolor vi utfört våra intervjuer; utan er hade studien 
inte blivit verklighet.  
Sist, men inte minst, vill vi tacka alla övriga som läst igenom vårt arbete, gett oss respons 
och konstruktiv kritik; ni har alla hjälpt oss vidare att skriva detta arbete! 
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BILAGA 1 
 
Högskolan i Borås    
Institutionen för pedagogik  
Examensarbete Ht- 09 
 
Hejsan!  
Vi är två studenter som läser till lärare med inriktning mot förskola på Högskolan i Borås. 
Nu har vår sjunde och sista termin startat och därför är det dags att sätta igång med vårt ex-
amensarbete. Området som vi har valt att beröra området Konflikter i förskolan som är ett 
stort och brett ämne att forska kring, och därför behöver vi all hjälp vi kan få.  
 
Det vi behöver hjälp med av Er, är att ni tillåter oss att intervjua Er pedagoger på er förskola. 
Vi är intresserade av Er kompetens kring Konflikter i förskolan och därför skulle det betyda 
väldigt mycket för oss om Ni ville ta del av vårt examensarbete genom att ingå i det som 
intervjupersoner.  
 
Vi kommer att spela in våra intervjuer med Er och i den mån Ni vill får Ni naturligtvis lyss-
na på och godkänna dessa. Ni som intervjupersoner kommer att behandlas med full konfi-
dentiellitet, vilket betyder att Er identitet aldrig kommer att röjas eller missbrukas i vårt ex-
amensarbete. Intervjuerna kommer att ske enskilt med oss som intervjuare. 
 
Intervjuerna är dock helt frivilliga, vi vill dock poängtera att er medverkan kommer att bety-
da mycket för resultatet i vårt examensarbete. Vi kommer att ta närmare kontakt med Er för 
att ge mer information om tid och plats, och om Ni har eventuella frågor och funderingar så 
får ni väldigt gärna höra av Er till oss tidigare.  
 
Tack på förhand!  
 
// Emma och Desirée 
 
 
 
Emma Katarina Johansson        s061744@utb.hb.se 
 
Desirée Edqvist        s061390@utb.hb.se        
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta om en konflikt med barn inblandade som du har erfarenhet av? 
‐ Känner du dig trygg i att hantera konflikter, både andras och dina egna? 
‐ Har du fått någon utbildning i konflikthantering? 
2. Hur löste sig konflikten? (Koppling till första frågan) 
3. Hur ser du på konflikter i förskolan? 
4. Hur ser du på din egen roll i tidigare nämnda konflikt? 
5. Hur anser du att konflikter barn emellan bör lösas? 
6. Anser du att konflikter kan ha någon betydelse för barns lärande?  
‐ På vilket sätt? 
‐ I relation till tidigare nämnda konflikt, anser du att barnen lärde sig något av situa‐

tionen och i så fall; vad? 
 
(Eventuellt be den intervjuade att ytterligare berätta om en situation, ifall materialet 
känns tunt.) 
 
 

 


