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Förord 
 

Vi vill tacka pedagogerna och förskolorna som deltagit i våra observationer och 

intervjuer. Ett stort tack till vår handledare Henning Johansson som varit ett stort stöd 

i vårt skrivande.  

 

Vi vill även tacka oss själv för ett bra samarbete under denna resa. Ett sista tack till 

våra familjer som varit med och stöttat oss under vår utbildning. 

 

Tack! 
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Abstrakt 
 

I denna studie problematiseras huruvida pedagoger använder sig av konflikthantering 

i förskolan. Syftet med studien är att studera hur pedagoger agerar när det uppstår 

konflikter i deras förskolemiljö. Vi har använt oss av kvalitativ metod, vi har 

observerat och intervjuat för att nå vårt syfte. Vi har använt oss av två 

frågeställningar. När uppkommer svårigheter i att bemöta konflikter i förskolan 

mellan barnen? Vilka strategier använder sig pedagoger för att lösa konflikter? 

Resultatet bygger på en fenomenologisk ansats. Vi är medvetna att pedagogerna som 

deltog i undersökningen har svarat utifrån sin sanning och agerat utifrån sin livsvärld. 

Resultatet visar på att pedagogerna delar en liknande syn på anledningar till konflikter 

och svårigheter vid konflikthantering, kärnan i vårt resultat ligger i bristande 

kommunikation. 

 

Sökord: Konflikt, Konflikthantering, Kommunikation, Värdegrund, Fenomenologi 
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1 Inledning  
 

Vi har valt att studera hur pedagoger hanterar konflikter i deras förskolemiljö. 

Konflikter anser vi som ett ständigt aktuellt ämne i förskolan. Under vår tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på dagliga konflikter mellan barn. Vi 

upplever konflikthantering intressant eftersom att det är något som inte kan undvikas i 

förskolan. 

 

Utifrån våra tidigare vistelser i förskolor har vi sett hur pedagoger hanterar konflikter, 

vi har uppmärksammat är att det skiljer sig i hur pedagoger hanterar konflikter mellan 

barn. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur pedagoger hanterar 

konflikter och inte hur barn upplever konflikten. Genom vår utbildning har vi förstått 

att bra konflikthantering kan både vara svårt men samtidigt nödvändigt för att kunna 

hantera meningsskiljaktigheter. Vi anser att konflikter är en naturlig del i barn 

utveckling och utifrån konflikter kan det framkomma positiva sidor hos barnen och 

hos pedagoger.  

 

Genom vår utbildning har vi förstått att bra konflikthantering kan både vara svårt men 

samtidigt nödvändigt för att kunna hantera meningsskiljaktigheter. Vi anser att 

konflikter är en naturlig del i barns utveckling och utifrån konflikter kan det 

framkomma positiva sidor hos barnen och hos pedagoger. Vi anser att det är mest 

interpersonella konflikter som förekommer i förskolan. 

 

Utas Carlsson (2001) anser att pedagoger har en viktig roll då de ses som förebilder, 

hon menar att pedagoger har en avgörande roll för en lyckad konflikthantering. 

Författaren fortsätter med att säga att pedagogerna måste diskutera vilka värderingar 

som de anser är viktiga och hur de kan ge barnen de rätta verktygen för att kunna 

hantera konflikter. De regler, värderingar och normer som gäller i förskolan har stor 

betydelse för hur barnen hanterar konflikter eftersom det är de vuxnas riktlinjer som 

blir gällande menar Utas Carlsson. 

 

1.1 Arbetsfördelning 
 

All litteratur som vi använt oss av har vi tillsammans sökt fram, efter det delades 

litteraturen slumpvis upp mellan oss. När vi gått igenom all litteratur delgav vi 

varandra om den litteratur som vi läst. Tillsammans har vi skrivit ner det som var 

relevant för vår studie, vi varierade mellan att skriva och leta efter anteckningar 

utifrån den valda litteraturen. Det enda som vi gjort individuellt är utförandet av vår 

studie, två observationer och intervjuer har vi enskilt utfört på två olika förskolor. 

Efter att observationerna och intervjuerna var klara, träffades vi för att sammanställa 

våra resultat. De sista som vi gjort tillsammans är att skriva diskussionsdelen. Till sist 

vill vi förtydliga att vi båda har haft lika stort ansvar för varje del i denna C-uppsats.  
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2 Syfte 
 

Vi vill undersöka hur pedagoger i förskolan agerar när det uppstår konflikter i deras 

barngrupp. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

 När uppkommer svårigheter i att bemöta konflikter i förskolan mellan barnen? 

 

 Vad för strategier använder sig pedagoger för att lösa konflikter? 
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3 Bakgrund 
 

3.1 Konflikter 
 

Det finns olika definitioner av konflikter men något förenklat kan man säga att en 

konflikt föreligger när två eller flera parter inte är överens om något. Ett exempel kan 

vara när människor har olika värderingar om hur saker ska göras eller vara. Maltén 

(1998) sammanfattar konflikter enligt följande: ”En konflikt uppstår vid en 

sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, 

värderingar, grundläggande behov eller personlig stil.” (Maltén, 1998:145) 

 

Thornberg (2006) tar upp att en del av det sociala livet består av konflikter och att vi 

ofta förknippar konflikt med bråk, negativa känslor och att det är besvärligt att ta sig 

ut ur konflikter. Han menar även att konflikter är en del av vardagen, och att 

pedagoger måste kunna se det som en naturlig del i välfungerande grupper. 

 

3.1.1 Olika typer av konflikter 

 

Enligt Ellmin (2008) kan konflikter visa sig vara medveten eller omedveten och kan 

handla om allt från bagateller till väsentligheter. En konfliktsituation kan tolkas olika 

av alla inblandade. Ellmin (2008), Maltén (1998) och Thornberg (2006) är eniga om 

att intrapersonella konflikter uppstår inom oss människor som handlar om mål, 

önskningar och strävanden eller att jag som person vill flera olika saker på en och 

samma gång. Det kan även handla om hur jag är och hur jag vill vara och om vad vi 

vill ha och vad vi inte vill ha. Sedan finns det interpersonella konflikter som 

uppkommer mellan barn och barn eller mellan pedagog och barn. Interpersonella 

konflikter kan enligt Maltén (1998) och Thornberg (2006) handla om. 

 

Sakkonflikter uppstår när det i en grupp eller mellan olika individer finns skilda 

uppfattningar eller ståndpunkter om hur en händelse värderas eller ett faktapåstående 

eller vilka spelregler som ska gälla. 

 

Intressekonflikter handlar om hur resurser ska fördelas inom en grupp eller mellan 

individer. Det kan handla om att flera vill ha samma sak, men konflikten kan handla 

om makt, där enskilda eller grupper bara ser till sina egna intressen. 

 

Värderingskonflikter är konflikter där individerna har olika uppfattningar om sådant 

som det inte finns något givet svar på, det vill säga där olika värderingar kolliderar. 

Politiska och ideologiska värderingar är exempel på svårhanterliga interpersonella 

konflikttyper, detta eftersom kompromisslösningarna sällan kan accepteras. 

 

Relationskonflikt eller känslokonflikt handlar om att individer har svårt för att förlika 

sig med varandra, att de stör sig på andra. 
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3.1.2 Destruktiva och konstruktiva konflikter 

 

Enligt Thornberg (2006) försöker vi undvika konflikter trots att det är en del av vårt 

sociala liv. I möten med andra människor använder vi oss av våra egna behov, 

intressen, önskningar och mål, både egnas, andras och gemensamma. Det kan 

förekomma angrepp om varandras grundläggande behov av trygghet, respekt och 

kontroll över sin situation för att därigenom göra motparten mer sårbar eller labil. Då 

är det inte konstigt att friktioner och motsättningar uppstår. Konflikter är inte 

destruktiva, utan det är sättet som de hanteras på som avgör om de är konstruktiva 

eller destruktiva. Maltén (1998) menar att många upplever konflikter som negativa 

och undviker därför dem. De flesta menar Maltén ligger lågt, tiger stilla eller håller 

sig undan i förhoppningen att konflikten ska blåsa förbi. Den konflikträdde vågar helt 

enkelt inte ta tag i problemet. Han menar att ett sådant synsätt fungerar som ett hinder 

för ett målinriktat arbete och blir därmed destruktivt. Thornberg(2006) menar att 

orsakerna bakom uppkomsten av destruktiv konflikthantering kan vara att de 

inblandade saknar kunskaper om konflikt i allmänhet och om konstruktiv 

konflikthantering. En annan orsak kan enligt Thornberg vara att de inblandade har 

olika handlingstendenser som gör att de reagerar olika vid konflikter. En tredje faktor 

kan vara bristande kontroll över sina känslomässiga reaktioner.  

 

Maltén (1998) anser att om människor ser konflikter som något positivt, ökar 

möjligheterna att se konflikter som något som vitaliserar och skapar eftertanke. Detta 

leder till självkritik och utger därmed en god utgångspunkt för förnyelse, den blir 

konstruktiv. Thornberg (2006) håller med om att konstruktiv konflikthantering är bra 

eftersom alla inblandade blir nöjda. Relationen mellan deltagarna stärks genom att 

deras respekt och tycke för tillit till varandra ökar. Deras förmåga eller färdigheter i 

att hantera och lösa framtida konflikter på ett konstruktivt sätt ökar. Utas Carlsson 

(2001) säger att om vi tidigt lär oss att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, blir 

inte konflikter lika skrämmande och vi upptäcker att vi och andra människor runt 

omkring oss växer och utvecklas.  

 

3.2 Konflikthantering 
 

Enligt Ellmin (2008) handlar konflikthantering om att uppfatta och förstå konfliktens 

funktion, orsak och symptom. Det gäller att kunna agera konstruktivt och etiskt 

försvarbart för att kunna se möjligheter i konflikten. Ellmin betraktar en konflikt löst 

när alla parter är överens om att konflikten är löst. Van Slyke (1999) anser att innan 

konfliktlösningsprocessen börjar skall parterna vara medvetna om hur de ska gå 

tillväga om konfliktlösningen misslyckas. Om inte parterna är det riskerar de att 

fastna i att hitta en lösning på konflikten. Då blir konflikten otillfredsställande och 

destruktiv menar Van Slyke. 
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3.2.1 Pedagogens Roll 

 

När pedagoger försöker reda ut en konflikt kan det hända att de fastnar i "vad det var 

som hände”? Med det menar Wahlström (1996) att pedagogerna kan glömma bort 

varför konflikten blev stor eller varför reaktionen blev stark mellan parterna. Vidare 

påpekar Wahlström (1996) att pedagoger måste kunna se till vilken roll känslorna har 

uttryckt sig. Pedagoger som arbetar med barn och med vuxna bör ha klart över sina 

egna oskrivna lagar och spelregler när det gäller att visa känslor. Det är först då det 

går att hantera dem på ett bra sätt menar Wahlström. Enligt Kimber (1993) kan en 

händelse uppfattas på många olika sätt. Hon menar att vi kodar det vi ser och hör, 

dessutom tolkar vi utifrån våra egna erfarenheter det som vi är medvetna om. Inte nog 

med att vi tolkar det vi ser och upplever, vi agerar utifrån det också. Med andra ord, 

det vi tror är sanning och förstår, kan visa sig helt galet i någon annans ögon. Därför 

gäller det att försäkra oss om att vi talar om samma saker, att vi delar varandras 

verkligheter. 

 

Wahlström (1996) tar upp pedagogers förhållningssätt, hur pedagoger använder sitt 

kroppsspråk och uttryckssätt vid konflikter. Författaren menar att det blir avgörande 

för omgivningen hur de uppfattar pedagogens förhållningssätt men även att 

pedagogen själv ökar sin självkännedom till framtida konflikter. Enligt Wahlström är 

det viktigt för pedagoger att kunna bära med sig om hur de kan påverka sin 

omgivning. Finns känslan om en dålig självkännedom eller självinstinkt kommer det 

att bli svårt att hantera konflikter och samarbete överhuvudtaget. Kimber (1993) 

menar att lyssna aktivt innebär att hela tiden försöka förstå hur den andre tänker och 

låta den andre själv finna sitt sätt att förändra. För att göra det krävs det att frågor 

ställs på rätt sätt, ofta är det frågorna i sig som gör att den andre börjar tänka i nya 

banor. Enligt Kimber ger frågorna möjlighet att skapa nya sätt att tänka och därmed 

ökar förutsättningar för förändring. 

 

Kimber (1993) anser att pedagoger bör ha i åtanke att det enda som går att förändra är 

sig själv. Det går att diskutera och försöka prova olika förhållningssätt men det är upp 

till den andre patern att avgöra hur det ska bli. Enligt Kimber hjälper det en att 

använda sig av positiva omformuleringar när det ska talas om svåra saker. Med det 

menar hon att det som upplevs som ett problem blir till något positivt. 

 

Wahlström (1996) påpekar att när människor lyssnar aktivt innebär det, att vi lyssnar 

till alla signaler och vi låter andra få vara huvudpersoner. Det är viktigt att kunna 

förstå andra människor, i konfliktsituationer har lyssnandet en stor roll. Det handlar 

om att låta parterna få utlopp för känslor av ilska, rädsla, oro och förtvivlan.  Ibland 

kan det upplevas svårt att lyssna i konfliktens hetta, och då blir det ännu svårare att 

hitta lösningar på problemen. Men när parterna känner att det finns någon som lyssnar 

på deras känslor uppkommer då möjligheter att gå vidare och närma sig en lösning. 

Wahlström menar att vuxna som arbetar med andra människor som exempelvis 

förskollärare måste vara goda lyssnare i sitt yrke. Hon menar bland annat att 

pedagoger ägnar åratal åt att tillägna sig denna konst. I konfliktsituationer kan det 

upplevas extra svårt att lyssna, det kan bero på ens egna starka känslor, känslorna kan 

ta över tolkningen av situationen. Det har visat sig även att en tränad lyssnare kan ha 

svårt att lyssna med tålamod.  
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Enligt Maltén (1998) bör en god lyssnare lyssna aktivt, genom att ha ögonkontakt 

med motparten, anpassa sig efter dennes talrytm och inte avbryta i onödan. Maltén 

menar att lyssnaren bör visa intresse för det samtalsparten säger och gör, och detta 

med hjälp av såväl dennes kommentarer, tonfall, minspel som kroppshållning. Den 

aktiva lyssnaren måste ha förmågan att visa motparten respekt, empati och våga vara 

tyst. Lyssnaren stiger själv åt sidan samtidigt som denne gentemot motparten 

förmedlar koncentrerad uppmärksamhet och intresse. Maltén menar att ett samtal 

måste erbjuda ett professionellt samarbete på lika villkor, ett samarbete som ger 

motparten möjligheter att öka självkännedomen om sig själv, samt stärka självkänslan 

att växa. Det räcker inte med att vara en passiv lyssnare, man måste övergå till ett 

aktivt lyssnade. Han menar att med hjälp av kroppsspråk och ord signalerar lyssnaren 

att denne verkligen har hört vad samtalsparten sagt eller vill säga. Författaren menar 

att ställa frågor när man lyssnar t.ex. ”På vilket sätt?” ”Berätta mera” ” Påminner det 

dig om något?” Bereder möjlighet till en empatisk förståelse, varvid jag relaterar 

andras känslor till liknade hos mig själv och sedan signalerar att jag verkligen förstått 

samtalsparten såväl i sak som känslomässigt. Det är viktigt att problembäraren ska 

försöka lösa sitt problem själv. 

 

Juul och Jensen (2003) menar att i förskolan finns det inga bestämda regler som 

pedagoger använder sig av konflikter. Däremot har kanske pedagoger sinsemellan 

skapat regler eller en arbetskultur som de anser är nödvändiga när det gäller att reda ut 

konflikter. Juul och Jensen rekommenderar inte att pedagoger ska använda sig av 

regler för att lösa konflikter. Med det menar författarna att det kan bero på att det är 

pedagogerna som har infört dem, reglerna kan visa sig mer restriktiva än uppmanande 

för barnen. Barn kan få det svårt att ta till sig reglerna, några av dessa regler som Juul 

och Jensen beskriver kan handla om hur de vill att barnen ska vara mot varandra. 

Pedagogerna vill inte att barnen ska kalla varandra för elaka saker. Med det anser Juul 

och Jensen att pedagoger försöker skydda barnen från elakheter med att ha regler. Det 

brukar visa sig i slutändan att reglerna om hur barnen ska vara mot varandra inte blir 

som pedagogen föreställt sig. Juul och Jensen säger att ”Livet kan inte förebyggas, 

men vi lär oss i efterhand hur vi bäst kan förhålla oss till det, bland annat med hjälp av 

relevant vägledning från vuxna”. (Juul och Jensen, 2003:260) 

 

3.2.2 Att hantera konflikter 

 

I Läroplan för förskolan, Lpfö98 anges också riktlinjer för hur arbetet med 

konfliktsituationer skall bedrivas. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 

sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter 

och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.” (Utbildningsdepartementet, 

2006:9) 

 

Utas Carlsson (2001) framhåller att det alltid finns ett val i konfliktsituationer och att 

många gånger går det att förutse vilka konsekvenser olika handlingsalternativ kommer 

att få. Detta kan tränas genom att barnen får reflektera över deras och andras värde. 

Utas Carlsson anser att vårt sätt att hantera konflikter är avgörande för hur vi får våra 

behov tillfredsställda. Det är också lättare att vara ödmjuk och generös om ens egna 

behov har blivit tillfredsställda. Hon menar att pedagogerna har ett stort ansvar som 

innebär att ge barn redskap för att kunna hantera konflikter, pedagoger ska lyssna och 
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ta barnen på allvar så att de inte känner sig maktlösa under konflikten. Juul och Jensen 

(2003) menar att när pedagoger väljer att bearbeta konflikter i mellanmänskliga 

relationer, löser konflikten sig bäst genom en dialog. Däremot kan destruktiva 

konflikter förhindra att relationen mellan barnen inte utvecklas. Konfliktlösningens 

kvalité beror mycket på pedagogens kompetens och sättet som barn hanterar 

konflikten på menar Juul och Jensen. Författarna anser att pedagogen slösar tid och 

energi om det erbjuds färdiga kompromisser när barn är i konflikt med varandra. 

Enligt Juul och Jensen bör pedagoger arbeta med att sänka konfliktnivån, detta genom 

att välkomna konflikten istället för att ställa sig negativt till bemötandet av den. 

Författarna menar att i våra interpersonella relationer förekommer det konflikter, 

utifrån dem lär vi oss värdefulla saker om oss själva men även om andra. Juul och 

Jensen anser att om pedagoger lyckas skapa en god syn på konflikter ökar möjligheten 

för pedagogerna att få mer inflytande över och hur konflikterna ska hanteras. 

                 

3.2.3 Medling 

 

Den konflikthanteringsmetod som Wahlström (1996) presenterar nedanför handlar om 

medling. Hon menar att alla parter blir hörda, tillfredställelsen ökar när alla fått tala 

till punkt och att det blir lättare att lyssna på andra. När allas känslor har fått komma 

ut, upplever de andra att någon eller några har tagit emot känslorna och då blir det 

mycket lättare att se på problemet och slutligen närma sig en lösning. Wahlström 

påpekar att om pedagoger ska kunna lära sig det aktiva lyssnandet måste de anstränga 

sig för att sätta sig in i hur de andra personerna känner sig just för tillfället. Då 

undviks de vanliga misstagen som är att avbryta och berätta om sina egna upplevelser 

eller om lyssnaren kommer med egna råd och föreslår vad de andra personerna ska 

göra eller inte göra. Enligt Wahlström är medlaren en tredje part som ser till att hjälpa 

parterna att kunna kommunicera med varandra och få parterna att lyssna på varandra. 

Medlaren ska inte lösa problemet utan det är parterna som ska komma fram till en 

lösning. Wahlström menar att det är många pedagoger som begår misstag när det 

gäller att medla mellan barn. Författaren menar att medling inte handlar om att ta reda 

på vems fel det var, inte heller skuldbelägga och inte avgöra vad som borde ha gjorts 

istället. Dessa fel som pedagoger begår beror på tidsbrist och brist på kunskap om 

konflikthantering menar Wahlström. 

 

Wahlström (1996) beskriver medlingsprocessen i fyra steg 

 
1. Vad hände? Vad är problemet? 

Det gäller att fastställa fakta på ett så objektivt sätt att alla kan vara överens om 

definitionen av problemet. Man skiljer här känslor och värderingar från fakta. 

 

2. Vad känner du? 

Denna fråga ställs till var och en av de inblandade. Man bör uppmuntra de 

inblandade att svara med JAG-budskap. På det viset fokuseras det egna 

beteendet och egna känslor istället för motparters. (”Jag är arg för…”istället 

för. ”Hon är så…”) 

 

3. Vad vill du ska hända? 

Om du fick din vilja fram, vad skulle få hända i denna situation. Här öppnar man 

upp kreativitet genom att även se på det som verkar omöjligt. 
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4. Vad är möjligt att göra? 

Många av förslagen ovan var kanske inte genomförbara eller acceptabla för alla. 

Nu har alla blivit höra både vad gäller fakta och känslor. Nu blir utmaningen att 

hitta lösningar som innebär små stegvisa praktiska åtgärder eller genomgripande 

förändringar som småningom leder till förlikning. (Wahlström, 1996:125) 

 

Wahlström (1996) menar att medlaren bör berätta hur medlingen kommer att gå till, 

ingen ska avbryta den andre, inga skällsord ska förekomma och att parterna 

anstränger sig för att hitta en lösning. Med mindre barn kan medlingsprocessen ta 

några minuter. När pedagoger medlar mellan barn bör de ha klart för sig att det är 

medling som ska genomföras och inte fostran. Pedagoger kan ibland uppleva att 

barngruppen är stor och att det inte finns tillräckligt med tid för medling. Hon menar 

att pedagoger kan känna sig frustrerade över att de kanske inte hinner med en bra 

medlingsprocess mellan barn, då resten av barngruppen är i konflikt med varandra. 

Wahlström påpekar att det är viktigt att komma ihåg att konflikten ska lösas av de 

inblandade. Om inte pedagogen har tid att lösa konflikten på en gång blir det viktigt 

att tydliggöra att ett möte ska ske vid en senare bestämd tidpunkt. Wahlström anser att 

pedagoger gör fel när de vid ont om tid för medling går in och hoppar från steg ett 

direkt till steg fyra i medlingsprocessen. Som är vad hände? Vad ska vi göra? Hon 

menar att tillfredställelsen minskar, ingen har fått tala till punkt och barnen har inte 

fått fram sina känslor, pedagogen tror sig kommit fram till en lösning, vilket man inte 

har gjort. 

 

3.3 Kommunikation 
  

3.3.1 Nonviolent Communication (NVC) 

 

Det var den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenberg (2003) som kring 1970 

grundade och utvecklade Nonviolent Communication (NVC). Rosenberg menar att 

människor är medvetna om sitt språk och hur kommunikation sker är det lättare att 

förbli mänsklig i ansträngande situationer, samtidigt som vårt sinne stärks att förbli 

mänsklig. Rosenberg menar att det inte är lätt att reflektera om man talar på ett 

aggressivt sätt, aggressivitet kan leda till stor smärta eller skada för en annan person. 

Enligt Rosenberg bör människor tänka på vilken stor betydelse språket har och hur vi 

använder orden, både för andra och för oss själva.  Rosenberg skriver att med NVC 

som hjälp kommer människor att i all kommunikation kunna uppfatta både egna och 

andras behov djupare. Rosenberg talar mycket om begreppet icke-våld, det menar han 

ska ge förlåtelse direkt från hjärtat. Han menar att förlåtelse är något som ska ges 

frivilligt och då kan mottagaren ta emot utan att känna skuld. Detta bidrar till att 

givaren får en ökad självrespekt eftersom deltagande sker i en annan människas 

välbefinnande. NVC-processen innehåller enligt Rosenberg (2003) fyra steg för att 

kunna lösa konflikter och nå en ömsesidig önskan: 
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1. Observation 
Det första som bör göras är att observera det som händer i en situation. Observera är 

att se om det den andre personen säger eller gör någonting som berikar våra liv eller 

inte. Det som är viktigt med denna del är att det inte blandas in någon kritik eller 

tolkning när observationen uttrycks. 

 
2. Känsla 
Efter observationen sätts känslor på det man sett och hur man mår av det. Hur upplevs 

känslan efter att ha observerat den andre personen? 

 

3. Behov 
Vilka är behoven som hänger ihop med känslorna som upplevdes? När man är 

medveten om dessa tre steg använder man sig av NVC för att ärligt kunna formulera 

sig om hur man mår. 

 

4. Önskemål 
Detta sista steg inriktar sig på vad man vill ha ut av den andre personen. Det innebär 

att be den andre personen om det som skulle berika ens eget liv och höja sin 

livskvalitet. Men lika viktigt som det är att dela med sig av sina egna känslor och 

tankar, lika viktigt är det att lyssna till andra. Det är två viktiga delar i en fungerande 

NVC-dialog. 

 

Rosenberg (2003) menar att en del av NVC går ut på att utrycka dessa fyra steg på ett 

tydligt sätt, verbalt eller med andra uttrycksmedel. En viktig del är även att lyssna på 

vad andra har att säga. Genom att hjälpas åt med att lägga fokus på dessa fyra 

komponenter skapas det ett kommunikationsflöde med tillit och därefter uppstår 

medkänsla som något naturligt. 

 

3.3.2 Icke verbal kommunikation 

 

Maltén (1998) menar att den största delen av kommunikationen inte sker med hjälp av 

ord, utan med hjälp av icke-verbala uttryck. Sättet vi människor använder oss av 

kroppen och hur vi betonar de ord som sägs, är av stor betydelse för att förmedla det 

budskap som ska framföras. Han fortsätter med att säga att förståelsen för varandra 

och de budskap som vi vill förmedla skulle troligtvis öka om fler människor var 

medvetna om de icke-verbala uttryckens påverkan. 

 

Maltén (1998) skriver att när två individer ska kommunicera med varandra finns det 

alltid en risk för feltolkning. Detta kan enligt Maltén bero på deras aktuella 

sinnesstämning, deras tidigare erfarenheter och fördomar. Han menar att feltolkningar 

uppstår när det ges ofullständiga budskap i tron att den som mottager budskapet ska 

förstå. Författaren anser att när människor ofta generaliserar och använder ord som 

aldrig och alltid blir budskapet oklart och ofullständigt. Om budskapet inte stämmer 

överens med kroppsspråket kallar Maltén det för dubbelkommunikation. Ett exempel 

på det är om rösten låter glad samtidigt som kroppen uttrycker ilska. 
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3.3.3 Förståelse för processen 

 

Enligt Kimber (1993) är öppna frågor viktiga i samtal, det är frågor som det inte går 

att svara ja eller nej på. Frågor som Hur? Vad? När? Ger nya infallsvinklar och kallas 

för processfrågor. Hon menar att frågorna används för att undvika att hamna i orsak-

verkan resonemang, frågorna hjälper också till att undvika att hamna i varför-frågor. 

Varför-frågor är inte bra av den anledningen att det finns en rationell förklaring till 

problemet, Kimber menar att det är själva processen som är problemet och då måste 

man hitta frågor som hjälper oss att förstå processen. Skillnadsfrågor ska enligt 

Kimber vara lagom stora, för att den andre ska få en ny infallsvinkel, att förstå vad 

som händer och hur det händer. Detta kan bidra till att förståelsen ökar, den andre 

börjar se saker på ett annat sätt och processen förändras. Omfrågor är viktiga, de 

antyder att kunna börja tänka på ett annat sätt. Framgångsfrågor ställs till 

probleminnehavaren för att ta fram deras kompetens att komma med idéer att lösa 

problemen själv. Ofta har lyssnaren många idéer om hur problem kan lösas. För att 

kunna hålla i ett svårt samtal som samtalsledare blir det viktigt att innan samtalet veta 

vad man vill med samtalet menar Kimber.  

 

3.3.4 Värden och normer 

 

Forskarna Colnerud och Thornberg (2003) skriver om ett begrepp som de kallar 

värdepedagogik. Begreppet är en benämning för värdefrågornas pedagogiska praktik. 

Colnerud och Thornberg anser att värdepedagogik kan användas till att redogöra för 

metoder i aktiviteter, eller förhållningssätt. Detta har som ändamål att förmedla, 

utforma eller problematisera värden och normer eller att påverka de lärandes 

moraliska och etiska lärande. Enligt Lpfö98 skall verksamheten präglas av en 

pedagogik som stimulerar, utvecklar och höjer barns förhållningssätt och etiska 

färdigheter men även omsorg och hänsyn till andra människor som ska lyfta fram 

verksamheten. Värdepedagogik är något som pedagoger behöver arbeta med hela 

tiden för att kunna skapa ett positivt socialt klimat i barngruppen menar Colnerud och 

Thornberg. De fortsätter att koppla värdepedagogik till olika sätt att undervisa, till 

verksamheten, sysslorna, förhållningssättet, interventioner, de pedagogiska program 

vars ändamål är att införliva och åskådliggöra. Samt till att problematisera normer och 

värden, att stimulera eller inverka på barnens moraliska eller icke etiska lärande. Det 

är inte bara pedagogiska metoder som värdepedagogik handlar om utan det innefattar 

även de medvetna och omedvetna aktiviteterna, de avsiktliga och oavsiktliga samt 

processerna som kan leda till lärande.  

 

Orlenius (2001) menar att normer är ett samlingsbegrepp för utsagor om handlingar 

som är önskvärda eller icke önskvärda. De utgör grundprinciper som är baserade på 

vissa värderingar vars giltighet som antas. Normer utgör därmed föreskrifter för hur 

människor bör eller inte bör handla. Alla människor har i denna mening normer, men 

de kan variera mycket från person till person. Det innebär också enligt Orlenius att det 

inte finns något som är normlöshet utan däremot om icke-accepterade normer, sådana 

som inte accepteras av vissa personer eller grupper. Begreppet normer kan jämföras 

med regler menar författaren. Regler är dock i högre grad än normer försedda med en 

bekräftelse eller möjlighet till bekräftelse. När en person uttrycker något som är 

moraliskt eftersträvansvärt eller avskyvärt ges det uttryck för sina värderingar. Vi kan 
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värdera något som är fult eller vackert, gott eller ont etc. Normer och värderingar 

utgör tillsammans grunden för individens moral. Orlenius menar att två saker ska 

avses när det pratas om värdegrunden det är att det finns vissa så kallade oförytterliga 

värden som inte är förhandlingsbara. De utgör en grundsats i mänsklig samlevnad, 

som till exempel alla människor lika värde. Dessa värden utgör en minsta 

gemensamma nämnare som alla bör eller ska vara överens om. För vissa personer kan 

det vara förankrat i uppfattningen att Gud utgör den yttersta garantin för allt gott, för 

andra i uppfattningen att det goda finns inlagt i människan och världen och naturen. 

Det kan också vara knutna till tron på det mänskliga medvetandet och människans 

förmåga att göra rationella val genom sitt förnuft.  

 

Enligt Gren (2007) uttrycker värdegrunden det etiska förhållningssätt som skall 

prägla verksamheten. I verksamheten ska omsorg om och hänsyn till andra 

människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter lyftas 

fram och synliggöras i förskolan. Etiska värden och normer lär sig barn genom 

konkreta upplevelser. Pedagoger ses som viktiga förebilder, deras förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 

ett demokratiskt samhälle.  

 

I Lpfö98 står det att pedagogerna skall vidmakthålla grundläggande värden alltså att 

värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. Gren (2007) menar att 

läroplanerna ställer stora etiska krav på läraren. Förskolan ska präglas av de 

grundläggande värdena och förskolan skall i aktivt arbete förmedlas till och 

förankras hos barnen. Detta kräver att pedagogerna har värden tydliga för sig och att 

de är integrerade i deras tänkande och handlade. Pedagogerna bör även aktivt arbeta 

med värdena tillsammans med barnen. Gren (2007) anser att den humanistiska 

människosynen innebär att människan är fri och har ett eget ansvar. Människor har 

en mänsklig värdighet, ett människovärde. Detta innebär att vi har rätt att få vår 

självständighet och integritet respekterad. Men även att vi är en social varelse 

beroende av vår miljö och våra relationer. Lpfö98 ”Var och en som verkar inom 

förskolan skall främja aktningen för varje människas egen värde”. 

(Utbildningsdepartementet, 2006:3) 

 

Enligt Gren (2007) ska det pedagogiska arbetet bidra till att barnet utvecklas och 

stärks i sin självkänsla. Hon menar att barn bör få vara med om upplevelser, bli 

bekräftat och förstått. Det är ganska lätt för vuxna att kasta ut ”jag förstår”, vilket kan 

användas som en tröst eller som ett ord på vägen för att barnet skall komma vidare. 

Ordet empati anser Gren är att fånga upp och förstå en annan människas känslor och 

att sedan kunna använda den kontakten med andra. Människor har en inre process av 

att nå förståelse och ett sätt att kommunicera med denna förståelse, inte bara i ord utan 

i alla de handlingar som riktas mot den andre. Hon menar att vuxna som möter barn 

med empati visar mycket om att kunna gå utanför sin egen värderingsram. Det 

innebär att kunna se barns situation utifrån barnets verklighetsuppfattning, att förstå 

det barnet förstår. Gren påpekar att empatin kräver att vuxna är medvetna om sina 

egna värderingar för att inte dessa skall komma i vägen för inkännandet. Gren gör 

skillnad mellan empati och sympati, hon menar att empati är djupare och att 

människor känner sympati när de visar en positiv inställning till den andres känsla, 

men man känner inte in i den. En annan missuppfattning om den empatiska förmågan 

är att den är opåverkbar hos människor. Gren menar att vissa människor har växt in ett 
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empatiskt förhållningssätt och andra inte. Hon menar att den empatiska förmågan 

präglas av den självkänsla och trygghet vi har i vår yrkesroll. Självkänslan och 

empatin kan utvecklas och växer så länge människor lever. I vårt etiska ansvar som 

pedagog i förskola och skola bör detta ingå, att det finns en vilja och kraft att vara 

empatisk menar Gren. 

 

3.4 Förankring i läroplan för förskolan, Lpfö98 
 

Läroplan för förskolan, Lpfö98 visar på vikten av att förskollärare arbetar med 

värdegrundsfrågor och konflikthantering. Vi väljer att åskådliggöra det med följande.  

 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla 

verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa 

och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och 

synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 

genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse 

och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. 

(Utbildningsdepartementet, 2006:3)  

 

Alla som arbetar i förskolan skall: 

 
Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt 

klimat förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får 

möjlighet att visa solidaritet.” 

 

Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

(Utbildningsdepartementet 2006:8) 

 

Många av begreppen som finns i citaten återkommer i den forskning som vi refererat 

till.  

 

3.5 Teoretisk utgångspunkt 
 

3.5.1 Fenomenologi 

 

Vår studie har sin utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk syn. Ordet fenomen 

kommer enligt Bengtsson (2005) från grekiskan, och betyder ”det som visar sig” 

Bengtsson menar att fenomenologin använder sig av denna betydelse som beskrivning 

av ordet.  

 

Alerby (1998) menar att fenomenologin har växt fram genom den tyske filosofen 

Edmund Husserl (1859-1938). Hon menar att Husserl beskriver fenomenologi som en 

vetenskap där det finns en specifik metod och en tankehållning. Enligt Alerby gav 

Husserl fenomenologin ett signum, grundprincipen lyder - tillbaka till sakerna själva, 

vilket innebär att det är fenomenets essens som studeras.  
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Enligt Alerby menade Husserl att vår erfarenhet ger oss tillgång till sakerna själva, 

med det menar han att vår plats i världen avgörs av vår erfarenhet. 

 

Alerby (1998) menar när människor fokuserar på saker som de visar sig är det vår 

erfarenhetsfilosofi som gör att vi kan fokusera oss. Hon menar att inom vårt 

medvetande finns ett fenomen, fenomenet som vi har är det sakerna som det visar sig. 

Tillträde till världen får vi genom vår medvetenhet, de fenomen som vi bär med oss 

kommer att dyka upp i vårt medvetande. Vidare menar Alerby att vår medvetenhet är 

ett uttryck för människor i-världen-varo, vilket innebär att vår medvetenhet innehåller 

flera dimensioner. “Människan tänker, känner, erfar, fantiserar, hoppas, tror, handlar, 

drömmer, fruktar, och är därmed existentiellt varande.” (Alerby, 1998:35) 

 

Både Kvale (1997) och Stensmo (1994) håller med om att inom fenomenologin 

studeras det som framträder och visar sig i människans medvetande. Kvale menar att 

fenomenologier strävar efter att beskriva det som framträder samt på vilket sätt det 

framträder. Stensmo menar att utifrån människans perspektiv på sin värld, försöks det 

i detalj kunna beskriva innehåll och struktur hos människors medvetenhet. Allt 

handlar om att kunna förstå att människors upplevelser hänger samman med den 

kvalitativa mångfalden, deras väsentliga mening vill beskrivas explicit. Stensmo 

(1994) menar att människors upplevelser blir unika för den upplevande, det går inte 

att generalisera. Det finns människor inom samma grupper som delar likartade 

upplevelser, därför kan de kommunicera och dela med sig sin medvetenhet.  

 

Stensmo (1994) tar upp hur fenomenologisk reduktion kan gå till. Ett arbetssätt där 

fenomenologin varierar och skalar av fenomenet tills det bara återstår en kärna av 

fenomenet, man har då nått fram till fenomenets essens som innebär att fenomenet 

inte ytterligare kan varieras.  

 

För Johansson (2003) kan fenomenologi teorin ses som ett stöd för pedagoger i möten 

med barn. Hon anser att pedagoger måste närma sig barns perspektiv. Hon undrar hur 

forskare eller pedagoger ska kunna närma sig en förståelse för det som visar sig för 

barnet, barns intentioner och uttryck för mening. Hon kommer fram till att grunden 

för att närma sig barns perspektiv blir våra antaganden om hur vi kan förstå andra. 

Johansson menar att kommunikation mellan varandra sker genom att delta i varandras 

världar. Vidare menar Johansson (2005) att pedagoger bör försöka gå in för att 

försöka förstå varför kommunikationen bryts och möten inte kommer till stånd. 

 

3.5.2 Livsvärld 

 

Enligt Bengtsson (2005) handlar livsvärld om att kunna kommunicera tillsammans 

med människor som lever i samma värld. Bengtsson anser att livsvärlden är en social 

plats för människor. Han menar att livsvärlden kan upplevas som en historik plats där 

människor delar med sig av mänskligt skapande föremål och mänsklig organisering 

av livet. Hartman (1998) anser att en livsvärld finns hos människor, genom livsvärld 

ger det oss mening med våra företeelser i vår omgivning. Enligt Hartman har 

människor inte uppfattat världen och sig själva som objekt med att bara se våra 

egenskaper. Utan det finns en mening för oss i världen vi lever i, Hartman lyfter fram 

ett exempel: 
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Ser vi ett fysiskt föremål, exempelvis ett mynt, så ser vi inte bara ett stycke 

metall utan något som har ett värde, något som kan användas att handla för, 

något som ger makt, etcetera. Världen ges mening så att den blir begriplig för 

oss, och det är den mening vi tillskriver olika företeelser i världen som 

bestämmer hur vi kommer att uppfatta saker och ting, och hur vi kommer att 

handla. (Hartman, 1998:239) 

 

Johansson (2005) frågar sig hur pedagoger anses kunna skapa möten med barn? För 

att lyckas skapa möten behöver pedagoger först se barnet som en meningsskapande 

medmänniska. Johansson säger att ”De vuxna vänder sig till barnen som personer 

med intentioner, förmågor, behov och önskningar och uttrycker också en strävan att 

förstå och ta hänsyn till dessa.” (Johansson, 2003:229) Vidare tar Johansson upp att 

barns perspektiv förstås genom att pedagoger ser det som barn ser, med kropp och 

handling, hur de uttrycker och erfar. Pedagoger skapar närvaro i barnets erfarenhet 

med sin livsvärld, både kroppsligt, emotionellt, sinnligt och kognitivt menar 

Johansson. Barngruppen upplevs då som lyhörd, tillåtande och ömsesidigt 

samspelande, nära barnens livsvärldar. Hon upplever att pedagoger bör sträva efter 

ett förhållningssätt där barns egen förmåga till lärande understryks. 

 

3.5.3 Sammanfattning 

 

Den litteratur som vi kommit i kontakt med handlar om konflikter och 

konfliktlösnings metoder. I vår bakgrund har vi förtydligat begrepp, begrepp som 

ingår i vårt syfte där vi vill undersöka hur några pedagoger i förskolan agerar när det 

uppstår konflikter i barngruppen. För att närma oss syftet och få fram ett resultat 

kommer vi att göra observationer och sedan intervjuer. 

 

4 Metod 
 

Eftersom att vi har en fenomenologisk inriktad studie där vi vänder oss till pedagoger 

har vi har valt att använda oss av både observation och intervju som metod för att nå 

fram till vårt syfte. Enligt Trost (2007) finns det kvalitativ och kvantitativ metod att 

använda i undersökningar. Han menar att skillnaden mellan dessa olika metoder är att 

kvantitet handlar om att använda sig av siffror, det kan förekomma ord som längre, 

fler eller mer i undersökningen. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, den 

metoden hjälper oss att nå vårt syfte.  

 

4.1 Observation 
 

Enligt Hartman (1998) är observationer vanligt att använda sig av för att samla in 

kvalitativ data, han nämner observation som naturalistisk, detta eftersom han menar 

att observationer utspelar sig i människan eller bland människor i större grupper.  

Enligt Hartman väljs observation som metod efter visst intresse av att få veta något 

om andra människor. Man tar sig till platserna där de befinner sig och försöker där se 

allt som utspelar sig mellan människorna, hur konversationen används, hur de 
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kommunicerar till varandra. Det som observeras bör dokumenteras med noggrannhet 

menar Hartman. Patel och Davidsson (2003) håller med om att observation är 

användbart när det gäller att samla information som berör handlingar i naturliga 

situationer. De båda författarna och Hartman (1998) lyfter fram att det finns både 

strukturerade och ostrukturerade observationer.  

 

Patel och Davidsson (2003) anser att i strukturerade observationer använder 

observatören sig av ett observationsschema som har förutbestämda beteenden och 

skeenden att betrakta. Hartman (1998) håller med om att vid strukturerade 

observationer kräver det att observatören har klara, fullständiga, icke mångtydiga och 

fångade termer att kunna observera. Vi ansåg att ostrukturerade observationer passade 

oss eftersom Hartman menar att det passar att använda sig av ostrukturerade 

observationer när observatören inte i förväg har bestämt sig för vilket beteende som 

skall observeras. Istället handlar det om att upptäcka om vilket beteende som grundar 

sig för en hypotes. När vi använder oss av ostrukturerade observationer riktar vi vårt 

urval mot pedagoger. Enligt Hartman kan vi göra ett händelseurval, vi har valt att 

studera konflikter. Han menar att vid ostrukturerade observationer används 

registreringar, där det antecknas mera fritt än vid strukturerade observationer. 

Fördelarna med detta anser Hartman är att fenomenet studeras från början till slut. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att vi som observatörer har tillräckligt 

med kunskap innan vi beger oss ut för att observera vårt problemområde, detta för att 

i förväg kunna veta vad som är viktigt att registrera. Förberedelserna ger oss tillgång 

till att ge oss så mycket information som möjligt. 

  

Vi förhåller oss deltagande i observationen, enligt Patel och Davidsson (2003) handlar 

det om att vi tar en aktiv plats i situationen som ska observeras, därmed blir vi 

medlemmar i gruppen. Det är viktigt att vi visar en opartisk ställning, vi ska inte ta på 

oss en roll som förskollärare. Nackdelen med att vara känd observatör är att vår 

närvaro kan störa barngruppens beteende. Hartman (1998), Patel och Davidsson 

menar att en annan nackdel med observation är att det är tidsödande, eftersom att 

iakttagandet ofta tar lång tid. 

4.2 Intervju 
 

Med kvalitativa intervjuer blir det lättare att upptäcka, ta del av den andres livsvärld 

eller personens uppfattningar om något fenomen menar Patel och Davidsson (2003). 

De menar att under intervjun blir båda parterna medskapare under samtalet. För att få 

fram ett resultat ur intervjun gäller det att kunna hjälpa den intervjuade att kunna 

bygga upp ett meningsfullt samtal om fenomenet menar Patel och Davidsson. Vår roll 

som intervjuare får inte överta den andres roll i att svara på frågorna anser författarna.  

 

Innan vi påbörjar våra intervjuer bör vi enligt Patel och Davidsson (2003) beakta två 

aspekter som handlar om standardisering. Författarna menar att vi måste tänka igenom 

hur mycket ansvar vill vi att intervjupersonerna ska få när det gäller frågornas 

utformning och i vilken ordning frågorna ska komma. Vi har kommit fram till att 

använda oss av en låg grad av standardisering på våra frågor. Patel och Davidsson 

menar att då formuleras frågor under intervjun och det går att använda sig av den 

ordning av frågor som passar bäst för intervjupersonen. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) finns det olika struktureringar, det gäller att ta ställning huruvida frågorna ska 
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vara fria att tolka för intervjupersonerna utifrån sin egen inställning eller utifrån 

tidigare erfarenheter. Patel och Davidsson menar att hög strukturering innebär att 

intervjufrågorna kommer att ske i samma ordningsföljd. Vi kommer att använda oss 

av låg strukturering, vilket innebär det lämnas ett maximalt utrymme för 

intervjupersonen att svara på menar Patel och Davidsson. Enligt Hartman (1998) är 

intervjuer mycket användbart eftersom personen berättar om det man är intresserad av 

och på detta sätt nås kunskap om ämnet. Det finns olika områden att använda sig av 

vid intervjuer, Hartman (1998) beskriver områden där frågorna kan handla om 

Beteende: Som handlar om vad intervjupersonen har gjort eller gör, till exempel ”Vad 

gör du när barnen bråkar”? Denna typ av fråga handlar om att nå kunskap om 

beteenden, men att frågorna kan leda till att den som blir intervjuad förklarar det 

beteende som uppstår, samt att de förklarar sin syn på sig själv men även hur 

intervjuaren önskar att det skulle ske vid olika händelser.  

 

Attityd: Där frågas om intervjupersonens åsikt om något som intervjuaren vill få fram 

för att se om verkligheten hänger tillsammans med normer, ideologier, samband 

mellan orsak och verkan som intervjupersonen uppfattar som förklaringar till saker 

och ting. 

 

Upplevelse: Här ges inblick i intervjupersonens tidigare upplevelser, frågor om hur 

personen upplever sin omgivning kan ställas här. Genom sådana frågor får 

intervjuaren en insyn på vad intervjupersonen har för syn kring sin omgivning. Man 

får ta del vad som betraktas som viktigt att använda sig av i sin omgivning.  

 

Kunskap: Olika saker tas reda på. Frågor som exempelvis kan handla om vilken 

kunskap människor har. Men det går att använda sig av frågor som berör företeelser 

som man tror att den intervjuade känner till. Det handlar inte om att få kunskap om 

personen utan det handlar om att få kunskap om personens erfarenhet om ämnet man 

är intresserad av. 

 

4.3 Urval 
 

Vår undersökning är utförd på fyra förskolor inom vårt närområde. Vi delade upp 

förskolorna mellan oss och tog två förskolor var. Förskolorna som deltog har det 

gemensamt att de låg i något av Luleås ytterområden och var byggda ungefär 

samtidigt. Det som skiljde sig mellan de olika förskolorna var att barngrupperna såg 

annorlunda ut, en förskola var mångkulturell och en hade majoritet av barn med 

svenskt ursprung. På de övriga två var etniciteten av en blandad karaktär. 

Pedagogerna hade alla arbetat många år i yrket. Hartman (1998) menar att när urvalet 

bestäms blir det viktigt att det görs på ett bra sätt. Med det menar Hartman att det går 

att använda undersökningen till att rättfärdiga en hypotes. Vi har fyra förskolor med i 

vår undersökning och givetvis skulle vi kunna ha haft med fler i vår undersökning, 

men tiden för det fanns inte. Författaren säger att tidsaspekten är viktig att tänka på 

när urvalet görs och i vissa fall får man då nöja sig med det sämre alternativet. Vi fick 

göra ett som Hartman kallar tillfällighetsurval. Med det menar han att de individer 

som finns tillgängliga väljs. Hartman ser fördelar med denna metod då det finns lite 

tid. Nackdelarna med denna metod är att urvalet inte blir representativt eftersom att de 

kan ha många drag gemensamt menar han.  
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4.4 Genomförande 
 

Vi kontaktade pedagogerna per telefon och frågade om de ville delta i vår 

undersökning. Vi informerade att vi skulle göra en observation och intervjustudie, vi 

berättade även vad vårt syfte var. De blev informerade om att deras deltagande var 

anonymt. Patel och Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att informationen ges i 

flera steg. Vi presenterade oss för barnen innan vi började med att observera. Vi var 

på förskolorna och observerade i cirka fyra timmar, observationerna skedde både 

inom och utomhus. Vi förde löpande protokoll med stödanteckningar under själva 

observationerna, sedan när vi observerat färdigt gick vi undan för att skriva ned mer 

utförliga anteckningar. Stukát (2005) menar att när ostrukturerade observationer görs 

är det mer vanligt att man kontinuerligt observerar och skriver ned vad som händer 

med egna ord. 

 

Vi intervjuade två pedagoger var, de fick själva välja vart de ville bli intervjuade. 

Stukát (2005) anser att det är viktigt att det är en trygg plats för den som blir 

intervjuad, där denne känner sig bekväm. Han anser att miljön är viktig, miljön ska 

vara ostörd och upplevas trygg. Pedagogerna fick se frågorna innan intervjun började, 

på detta vis blev de mer förberedda och kunde kanske slappna av mer. Patel och 

Davidsson (2003) menar att det är viktigt att det klargörs för deltagarna hur deras 

bidrag kommer att användas.  I det här fallet är det konfidentiellt eftersom att vi vet 

vem vi fått svar av men det är bara vi som har tillgång till de uppgifterna. Enligt 

Stukát finns det många olika sätt att utföra forskningsintervjuer på, de olika sätten 

beror på hur mycket utrymme som ges till den intervjuade att svara på. Ges ett stort 

utrymme ökar möjligheten att få ta del av nytt och spännande material. Enligt Stukát 

kan det innebära att jämförbarheten minskar mellan svaren och det blir svårt att tolka 

resultaten. Det bästa är att använda sig av en kombination av dessa sätt vid intervju. 

 

4.5 Etiska riktlinjer 
 

Enligt Stukát (2005) bör man att undvika att hamna i ett etiskt dilemma, som kan 

innebära att forskaren ställs mot individskyddskrav. Stukát beskriver krav och 

rekommendationer ur Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), de 

har gett ut en skrift som beskriver etiska krav vid forskning. Vi har valt att använda 

oss av den. Stukat ger en kort beskrivning ur krav och rekommendationer i HSFR 

Etikettsregler. 

 

Informationskravet: Vi kommer att informera om studiens syfte, det är frivilligt att 

delta och att de har rätt att dra sig ur. Vi går igenom hur undersökning kommer att gå 

till och hur resultaten kommer att användas och presenteras. 

 

Samtyckeskravet: Deltagarna får bestämma över sin medverkan, de har rätt att 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor som de kommer att delta. Känner de för 

att avbryta ska inte det innebära något negativt för dem. Som forskare går det att 

försöka motivera till att fortsätta men man får inte utsätta undersökningspersonen för 

påtryckning eller påverkan. 

 

Konfidentielltskravet: Det ska visas hänsyn till de som medverkar, anonymitet gäller 
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om de medverkande, uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och data om 

informationen kommer inte att redovisas om parterna kommit överens om det. Som 

forskare rekommenderas det att man frågar om deltagarna om det är intresserade av 

att få veta var forskningsresultatet kommer att publiceras och om de är intresserade av 

att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen. 

 

Nyttjandekravet: Användningen av informationen kommer endast att användas för 

forskningsändamål. Man får inte utnyttja eller utlåna information för ett kommersiellt 

bruk eller andra icke vetenskapliga syften. 

 

4.6 Datainsamlingsmetod 
 

Vi har använt oss av ostrukturerade observationer, som innebär att vi inte använt oss 

av ett observationsschema utan vi har valt att göra registreringar med papper och 

penna. Hartman (1997) beskriver registreringar där observatören antecknar fritt kring 

beteendet.  

 

Patel och Davidsson (2003) menar att det finns olika sätt att registrera intervjusvaren, 

det går att föra anteckningar eller använda sig av ljudinspelning. Enligt författarna går 

det att kombinera olika metoder, vi ansåg att första metoden passade oss bäst. Patel 

och Davidsson anser att det krävs träning för att lyckas föra anteckningar under en 

intervju. Vi har valt denna metod eftersom vi ansåg att vi tidigare gjort intervjuer och 

vi visste hur vi skulle föra anteckningar samtidigt som vi lyssnar på den intervjuade.  

 

4.7 Databearbetningsmetod 
 

Våra observationer och intervjuer blev nedskrivna för hand. Det första vi gjorde var 

att skriva ner dessa på dator. Efter det läste vi varandras resultat, sedan reducerade 

och organiserade vi materialet. Hartman (1998) menar att det första som ska göras är 

att hitta de begrepp i textmassan som är intressanta och det andra är att hitta 

kategorier som sedan hjälper oss att tolka och förstå de företeelser vi är intresserad av. 
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5 Resultat  
 

Resultatdelen delas in i stycken, först redovisar vi observationer, som beskriver vad vi 

har sett. Där efter kommer intervjuerna, där vi sammanställt anledningar till konflikter 

och om svårigheter som pedagoger upplever. Vidare redovisas “fenomenets väsen“ 

där vi utgår från pedagogers berättelser, vi beskriver vad pedagoger upplever som 

kärnan i konfliktanledningarna. Slutligen kommer vi att jämföra respektive pedagogs 

uppfattning av konfliktanledning och svårigheter med de konflikter vi observerat. 

 

5.1 Observation – uppkomsten av konflikter 
 
Observation 1 
 

Tre flickor leker att de ska sova. En av flickorna ligger på ett bord, en flicka ligger 

under bordet och tredje flickan placerar tre mindre stolar bredvid bordet. Plötsligt 

brister flickan under bordet med ett skrik. 

 

Pedagogen har från början iakttagit leken, hon berättade innan att flickorna kunde ha 

svårt att leka tillsammans. En av flickorna skriker, pedagogen går fram och försöker 

få kontakt med flickan som vägrar sluta skrika.  

 

– Ingen förstår vad du säger när du är ledsen och skriker. Vi får jätte ont i 

våra öron, nu får du välja, antingen går du ut och skriker klart eller så slutar 

du på en gång.  

 

Flickan väljer det sista alternativ och berättar att hon blivit arg på de andra för att hon 

inte tog sig ut underifrån sängen. Pedagogen talar om för flickan att hon måste kunna 

prata med sina kompisar, det går inte att skrika och bli arg. Pedagogen berättar för 

flickan att de inte förstod problemet. Pedagogen vänder sig till de andra flickorna och 

frågar om de förstod varför hon blev arg, men båda flickorna lyfte på axlarna och 

trodde att hon ville bestämma var alla skulle sova. Pedagogen försöker få flickorna att 

prata med varandra om hur de kan fortsätta leken. Pedagogen hjälper till med ett 

förslag att ingen sover under bordet, flickorna hämtar några stolar som de gör en 

dubbelsäng av för sedan kunna sova tillsammans.   

 
Observation 2 
 

Några barn är utomhus och leker i en stor lekställning. En pojke ställer sig på tvären 

med benen åt sidan och armarna rakt ut, han visar att ingen slipper förbi. Pojken har 

en tom petflaska i handen som han slår de barn som försöker ta sig upp i 

lekställningen.  

 

Pedagogen rusar fram mot lekställningen, hon flyttar undan de barn som blockerar 

henne för att komma närmare pojken. Pedagogen upplevs irriterad av vad hon har sett, 

hon använder sig av enstaka ord, som Vad gör du? Hur tänker du? Får man slå sina 

kompisar? Hon lyfter ner pojken från ställningen och tar han i handen. När de går 

förbi de andra barnen säger hon att lekställningen är till alla barn som kan leka i den. 
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Pedagogen säger till pojken, om du inte leker och är snäll mot dina kompisar får du 

sitta med mig och tänka igenom vad du har gjort. 

 

Observation 3 
 

En pojke i fem års ålder snurrar omkring i lokalerna och ser allmänt rastlös ut. 

Plötsligt går han fram till en betydligt yngre flicka och medvetet fäller krokben på 

henne. Pedagogen går genast fram till honom och säger åt honom på ”skarpen”  

 

– Vad håller du på med?  

– Jag hade bara lust att göra så.  

 

Pedagogen säger åt honom att man absolut inte får slå de som är mindre än en själv 

och att han ska försöka hitta på något annat att göra.  

 

Det går ungefär fem minuter och pojken fäller krokben på ett annat barn. Nu blir 

pedagogen jättearg på pojken och lyfter honom i soffan. Hon försöker att 

kommunicera med honom. 

 

– Hur skulle du känna om det var ett större barn som fällde krokben på dig?  

– Det skulle inte vara kul, jag vet att man inte ska slå mindre barn.  

– Varför gjorde du det då? 

 

Pojke rycker då på axlarna, han sitter tyst och tittar ner i golvet. Pedagogen frågar 

honom om de ska komma överens om att han inte ska slåss. Pedagogen säger att det 

blir tråkigt för alla när det är någon som slåss. Pojken nickar och går sedan iväg och 

bygger med klossar.  

 

En timme senare är hela förskolan ute och leker. Pojken går till backen där många 

barn åker på madrasser och pulkor. Han leker där ett tag, efter en stund hamnar han i 

en konflikt med en jämnårig pojke. De bråkar om en madrass. Pedagogen avvaktar 

och iakttar konflikten. Konflikten ökar i styrka och pojkarna börjar slåss. Pedagogen 

avvaktar ytterligare och säger till en annan pedagog att hon hoppas att pojken som 

bråkat hela morgonen ska ge sig. Slutligen går hon fram och delar på pojkarna. 

Pojkarna är mycket upprörda och det tar ett tag innan pedagogen som nu har fått hjälp 

av en annan pedagog kan lugna ner situationen. Pedagogerna lugnar ner pojkarna och 

sedan låter de pojkarna berätta sin version om vad som hade hände. Pojken som 

bråkat hela dagen vill inte riktigt lyssna på den andra pojken. Det slutar med att en av 

pedagogerna tar med sig pojken och pratar enskilt med honom. De pratar resterande 

tid som är kvar av utevistelsen. Pojken är sedan lugn resten av dagen.  

 

Observation 4 
 

Tre flickor i fyra års ålder bygger en koja inne i lekhallen på förskolan. Kojan byggs 

intill en soffa, de använder dockvagnar och docksängar som väggar och ett tunt 

skynke läggs som tak. En jämnårig pojke iakttar dem under tiden de bygger, han säger 

inget men han håller sig i närheten. När flickorna blir klara med sin koja går de in i 

den. Pojken går nu och sätter sig i soffan och börjar sakta men säkert närma sig kojan. 

Tillslut är han alldeles i närheten och börjar försiktigt slå med sin hand på taket på 
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kojan. Flickorna märker inget och då börjar han slå hårdare med handen. En av 

flickorna tittar fram från kojan för att se vem det är som slår på den. Hon skriker 

pojkens namn och ber honom att sluta. Pedagogen säger till flickan att hon inte 

behöver skrika. Det låter inte trevligt när man skriker till sina kompisar.  

 

Flickan säger då igen till pojken att han inte ska slå på kojan, denna gång med 

trevligare röst. Pedagogen försöker få pojken att hitta på något annat, men han vet inte 

vad han ska göra. Pedagogen lämnar rummet, och pojken går och hämtar en flaska 

fylld med en röd vätska. Han går sakta fram emot kojan, står och avvaktar ett tag 

innan han höjer flaskan och slår med den på taket till kojan. Flaskan träffar en av 

flickorna i huvudet, hon får ont men böjar inte gråta. Hon kommer fram från kojan 

och är mycket irriterad på pojken. Hon ropar på pedagogen som kommer dit.  

 

Hon säger att pojken slog henne med flaskan i huvudet. Pedagogen tittar på pojken 

och frågar honom om han slog henne med flaskan. Pojken som nu har lagt flaskan på 

golvet, skakar på huvudet. Flickan svarar snabbt att han visst slog med flaskan i 

hennes huvud. Pedagogen tittar på pojken och frågar igen om han slog flickan i 

huvudet med flaskan. Pojken tittar i golvet och säger att han slog på taket med flaskan 

och att det inte var meningen att det skulle träffa flickan i huvudet. Pedagogen ber 

pojken att säga förlåt till flickan. Han står tyst ett tag innan han tyst säger förlåt. 

Flickan tittar på honom och går sedan in i kojan. Pedagogen stryker pojken på ryggen 

och frågar än en gång vad han vill hitta på att göra. Han tittar på kojan och går in i den 

och frågar om han får vara med och leka. 

 

5.2 Pedagogers syn på konflikter 
 

Pedagog 1 anser att språket är den vanligaste orsaken till att det blir en konflikt 

mellan barn. Barn ligger i en mognadsprocess när det gäller språket, när barn inte kan 

kommunicera med varandra kan det orsaka konflikter mellan barn. 

 

Pedagog 2 menar att det en konflikt mellan barn sker när de vill ha samma sak eller 

att de inte kan turas om olika roller i lekar. Men hon kommer i slutändan fram till att 

den ”riktiga” orsaken är att de inte förstår varandra, att barn har viljor och de vill 

saker men att det kan vara svårt att få fram sin vilja. 

 

Pedagog 3 anser att den vanligaste konflikten mellan de mindre barnen är att de vill 

ha samma saker. Ofta är det kommunikationen som brister, barnen kan inte prata 

ordentligt och för att få uppmärksamhet av sina kompisar tar de kompisens saker. När 

barnen blir lite större tycker pedagogen att det ofta blir konflikter när barnen leker och 

inte kan komma överens hur leken ska gå till. Det är också vanligt att barnen bråkar 

om vad som är rätt och fel. Pedagogen anser att en del konflikter börjar när barnen ska 

göra något och alla vill göra samma sak, det blir en tävling om vem som kommer först 

eller i vilken turordning saken ska ske.  

 

Pedagog 4 anser att den största orsaken att konflikter uppstår mellan barn är att deras 

språk inte är fullt utvecklat. Bland de mindre barnen är det mer vanligt att de slåss 

eller att de står och drar i samma leksak och båda vill ha just den leksaken samtidigt 

som de skriker. Detta kan givetvis hända bland de äldre barnen. Men eftersom att 
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deras språk är mer utvecklat blir det oftare verbala konflikter. De bråkar kanske heller 

inte om samma saker, utan där startar ofta konflikterna när de inte kan komma 

överens i rollekar. 

 

5.3 Upplevda svårigheter med konflikthantering 
 

Pedagog 1 upplever att det känns svårt när hon tror att konflikten mellan barn är 

utredd och det visar sig att barnen börjar om igen med samma konflikt. Hon upplever 

då en frustration att återigen ta tag i problemet som hon precis gick igenom. Något 

som kan vara känsligt är när det är ”samma barn” som ”alltid” orsakar konflikter i 

barngruppen.  

 

Pedagog 2 tycker att det svårt att möta konflikter när hon inte har sett orsaken till 

konflikten. Hon nämner ett exempel där två barn har bråkat, den ena är ledsen och den 

andra visar sig oberörd av händelsen. Hon säger att några gånger har hon gått fram till 

barnet som visat sig ledsen. Hon menar att det är lätt att man tar dennes parti, men 

hon har lärt sig att det inte behöver innebära att barn som är ledsna är de som blir 

utsatta. Hon tillägger att vid sådana situationer när man går till fel barn, uppkommer 

känslan av ett misslyckande i sin pedagogiska roll. 

 

Pedagog 3 anser att det blir svårt att hantera konflikter när hon inte har varit med och 

sett hur konflikten startade. Det är svårt att få alla barn att säga sin mening. Om något 

barn har ett funktionshinder t.ex. ADHD eller autism kan det vara svårt att bemöta 

barn då de i regel inte kan rå för att de hamnar i konflikter i samma grad som andra 

barn. De barnen blir ofta lätt syndabockar och får skulden av andra barn. Riktigt små 

barn har inte utvecklat sitt tal och då kan det bli svårt att hantera deras konflikter då 

de ofta slåss eller biter varandra. Pedagogen upplever också att flickor bråkar gör de 

det ofta i skymundan, det kan se ut som en grupp med flickor som sitter och ritar fast 

de egentligen är väldigt elaka mot varandra. Hon tycker att det är svårt att hinna med 

att vara uppmärksam alla gånger. 

 

Pedagog 4 anser att vardagligt ”smågnabbs” konflikter inte är något större problem att 

lösa. Utan det är svårast när det är ”samma barn” som startar många konflikter. Det 

blir en ond cirkel eftersom att det barnet då ofta blir utesluten av de andra barnen i 

lekar, och då blir det ännu mer konflikter.  

 

5.4 Kommunikation som fenomenets väsen 
 

Ur intervjuerna upplever pedagogerna olika anledningar till konflikter. Pedagogerna 

påpekar att barn har olika anledningar till att hamna i konflikt. De menar att språk, de 

vill ha samma saker och att de har egna viljor är orsaker till konflikter. Genom att se 

utöver dessa anledningar kommer det fram att den egentliga orsaken är bristande 

kommunikation mellan barnen. 
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5.5 Jämförelse mellan observation och intervju 
 

Här tar vi upp om bemötandet stämmer överens med pedagogers uppfattning om 

konfliktanledningar som de redovisade under intervjuerna. 

 

Pedagog 1 ansåg att språket hade en betydande del för en konflikt, utifrån 

observationen med tre flickor går det att se att språket kan ligga bakom konflikten. 

Pedagogen hade iakttagit leken under en tid, hon visste innan att flickorna kunde ha 

det svårt att leka tillsammans. Hon var medveten om att det kunde uppstå konflikter i 

den barnkonstellationen. Hon menar att det kan vara svårt om det är ”samma barn” 

som ”alltid” orsakar konflikter i barngruppen. 

 

Pedagog 2 tyckte att den vanligaste orsaken till att det sker en konflikt mellan barn är 

att de vill ha samma sak eller om de inte kan turas om roller lekar. Men att i slutet 

kom hon fram till den ”riktiga” orsaken, som är att de inte förstår varandra. Pedagog 2 

såg inte orsaken till konflikten i lekställningen, där en pojke som hindar och slår andra 

barn så att de inte kommer upp i lekställningen. Hon berättade under intervjun att det 

är svårt att möta konflikter när hon inte vet orsaken till den. 
 

Utifrån observation 3 gick det att se hur en konflikt började när två pojkar började 

bråka om samma madrass. De ansåg båda att de hade rätt till madrassen och de hade 

haft den ”först”. Pedagog3 anser att en del konflikter börjar när barnen ska göra något 

och alla vill göra samma sak, det blir en tävling om vem som kommer först eller i 

vilken turordning saken ska ske. Pedagog 3 sa att den vanligaste konflikten bland 

mindre barn beror på att de vill ha samma saker. Pedagogen upplever det svårt att 

hantera när barn slåss. 

 

En konflikt uppstår när en pojke stör leken för några andra barn genom att upprepade 

gånger slå med sin hand mot kojan där de andra barnen befinner sig. Pedagog 4 ansåg 

att det ofta blir verbala konflikter med de äldre barnen eftersom att deras språk är mer 

utvecklat. De bråkar kanske heller inte om samma saker, utan där startar konflikterna 

när de inte kan komma överens i rollekar.  

 

6 Resultatanalys 
  

I resultatanalysen analyserar vi observationer där vi har sett pedagoger agera vid 

konflikter. Sedan beskriver vi intervjuer där vi fått höra pedagoger berätta om hur de 

agerar när de uppkommer konflikter. Vi kommer att nyansera fenomenet 

konfliktanledningar och pedagogers bemötande. 

 

6.1 Observation 
 

Ur observation 1 visar pedagog 1 att hon lyssnar på vad som har hänt, Wahlström 

(1996) påpekar att när människor lyssnar aktivt innebär det att vi lyssnar till alla 

signaler, att vi låter de andra få vara huvudpersoner. Hon menar att det är viktigt att 

kunna förstå andra människor. I konfliktsituationer har lyssnandet en stor roll där det 

handlar om att låta parterna få utlopp för känslor av ilska, rädsla, oro och förtvivlan.  
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Vidare menar Wahlström att ibland kan det upplevas svårt att lyssna i konfliktens 

hetta, och då blir det ännu svårare att hitta lösningar på problemen. Men när parterna 

känner att det finns någon som lyssnar på deras känslor uppkommer det möjligheter 

att gå vidare och närma sig en lösning. 

 

Enligt Wahlström (1996) är medlaren en tredje part som ser till att hjälpa parterna att 

kunna kommunicera med varandra samt att de ska kunna lyssna på varandra.  

Pedagog 1 kommunicerar med flickan och tillsammans med de andra flickorna. 

Pedagogen visar att hon inte vill ta reda på vems fel till att det blev en konflikt utan 

hon försöker få fram på vad som borde ha gjorts istället. Pedagogen visar god 

erfarenhet som inte visar på tidsbrist eller brist på kunskap som enligt Wahlström kan 

förekomma bland konflikthanteringar. Pedagogen visar att hon försöker hålla 

flickorna på ”gott humör” genom att alla eller ingen är skyldig till händelsen. 

 

 

Ur observation 2 visar pedagog 2 ett sätt där hon varken kommunicerar, lyssnar, eller 

medlar mellan pojken och de andra barnen. Enligt Thornberg (2006) kännetecknas 

destruktiva konflikter av att människor visar ett egoistiskt förhållningssätt utan hänsyn 

eller anpassning till motparten. Pedagogen tar inte reda på vad som ligger bakom 

pojkens beteende. Kan de andra barnen retat honom till att agera som han gjorde? 

Pedagogen väljer att lösa konflikten genom att helt enkelt skilja pojken och de andra 

barnen. Thornberg menar att vid destruktiva konflikter kan människor gå efter sina 

egna intressen och behov att få sin vilja igenom. Detta innebär att man angriper 

varandras grundläggande behov av trygghet, respekt och kontroll över sin situation för 

att därigenom göra motparten mer sårbar eller labil. Thornberg menar att det kan 

hända att fokuseringen läggs på motparten och glömmer bort vad det egentligen 

handlade om. Orsakerna bakom uppkomsten av destruktiv konflikthantering kan vara 

att de inblandade saknar kunskaper om konflikt i allmänhet och om konstruktiv 

konflikthantering. En annan kan vara att de inblandade har olika personliga 

handlingstendenser som gör att de reagerar på konflikter på olika sätt. Vidare menar 

han att en tredje faktor kan vara bristande kontroll över känslomässiga reaktioner.  

 

Ur observation 3 ägnar pedagog 3 mycket tid att säga åt pojken som fäller krokben, 

tillsist försöker hon få honom till att göra andra saker. Pojkens dag fortsätter med att 

bråka med andra. Ellmin (2008) menar att det gäller att kunna agera konstruktivt och 

etiskt försvarbart, för att kunna se möjligheter i konflikten. Detta visar på att 

konflikten inte är löst. Ellmin betraktar en konflikt som löst när alla parter är överens 

att konflikten är löst. Utomhus hamnar pojken i bråk med ett annat barn. Pedagogen 

har tidigare under dagen varit jättearg på pojken och lyft honom i soffan. Vid 

utomhusvistelsen önskar hon att pojken skulle ge upp vid konflikten, men tillsist 

kände hon att hon behövde bryta konflikten. Enligt Wahlström (1996) bör pedagoger 

kunna se till vilken roll känslorna har uttryckt sig. Hon menar att pedagoger som 

arbetar med barn och med vuxna bör ha klart över sina egna oskrivna lagar och 

spelregler när det gäller känslor. Det är först då det går att hantera dem på ett bra sätt, 

menar Wahlström.  

 

Ur observation 4 säger pedagog 4 till flickan som skriker att hon inte behöver skrika 

på pojken för att han ska sluta. Pedagogen tycker inte att det låter trevligt när hon 

skriker till sina kompisar. Gren (2007) anser att om vuxna bemöter barn med empati 
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då visar det mycket om att kunna gå utanför sin egen värderingsram. Det innebär att 

kunna se barns situation utifrån barnets verklighetsuppfattning, att förstå det barnet 

förstår. Gren påpekar även att empatin kräver att vuxna är medvetna om sina egna 

värderingar för att inte dessa skall komma i vägen för inkännandet. Gren menar att 

empati är djupare och att människor känner sympati när vi visar en positiv inställning 

till den andres känsla, men man känner inte in i den. Pedagogen försöker få pojken att 

hitta på något annat, men han vet inte alls vad han ska göra. Pedagogen lämnar 

rummet, och pojken går och kommer tillbaka för att bråka mera. Pedagogen frågar 

pojken om han slog henne med flaskan. Pojken som nu har lagt flaskan på golvet, 

skakar på huvudet. Kimber (1993) anser att frågor som öppnar är viktiga i samtalen. 

Hon menar frågor som det inte går att svara ja eller nej på. Kimber menar att dessa 

sorters frågor ger ofta nya infallsvinklar. Hur? Vad? När? Hon menar att de används 

för att undvika att hamna i orsak - verkan resonemang. Frågorna hjälper också till att 

undvika att hamna i varför – frågor. Varför - frågor är inte bra av den anledningen att 

det finns en rationell förklaring till problemet. Det slutar med att flickan svarar nu 

snabbt att han visst slog med flaskan i hennes huvud. Det kommer fram att han slog 

flickan i huvudet. Pedagogen ber slutligen pojken att säga förlåt till flickan. 

 

6.2 Anledningar till konflikter 
 

Pedagogerna upplever en liknande syn hur en konflikt kan uppstå bland barn i 

barngruppen. Enligt Ellmin (2008) kan en konfliktsituation tolkas olika av alla 

inblandade. Pedagog 1 menar att språket är den vanligaste orsaken till att det blir en 

konflikt mellan barn. Barn ligger i en mognadsprocess när det gäller språket, när barn 

inte kan kommunicera med varandra kan det orsaka konflikter mellan barn. Pedagog 3 

är också inne på att det är kommunikationen som brister. Hon menar att barn som inte 

kan prata ordentligt tar de kompisens saker utan att fråga, det är sånt som kan starta en 

konflikt.  Pedagog 4 delar samma syn med de andra pedagogerna, hon anser att den 

största orsaken är att barns språk inte är fullt utvecklat. Rosenberg (2003) menar att 

vid medvetande om hur människor använder sig av språk och kommunikation under 

en pågående konfliktsituation stärker ens sinne att förbli mänsklig. Rosenberg anser 

att människor inte alltid reflekterar om att de talar på ett aggressivt sätt, kan det leda 

till stor smärta eller skada för en annan person. Till sist menar Rosenberg att man ska 

tänka på vilken stor betydelse språket har och vår användning av orden, både för 

andra eller oss själva.   

 

Enligt pedagog 2 uppstår en konflikt mellan barn när de vill ha samma sak eller att de 

inte kan turas om olika roller i lekar. Ellmin et al.(2008) tar upp att intrapersonella 

konflikter uppstår inom oss människor som handlar om mål, önskningar och 

strävanden eller att individer vill flera olika saker på en och samma gång. Pedagog 2 

anser i slutet att den ”riktiga” orsaken till att de inte förstår varandra, är att barnen kan 

ha olika viljor och de vill saker men att det kan vara svårt att få fram sin vilja.  

 

Den vanligaste konflikten mellan de mindre barnen är att de vill ha samma saker anser 

pedagog 3. Maltén (1998) och Thornberg (2006) menar att intressekonflikter handlar 

om hur resurser ska fördelas inom en grupp eller mellan individer. Det kan handla om 

att flera vill ha samma sak, men kan även handla om makt. Det vill säga att enskilda 

eller grupper bara ser till sina egna intressen. Pedagog 4 menar att bland de mindre 
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barnen är det vanligt att de slåss eller att de står och drar i samma leksak och båda vill 

ha just den leksaken. Detta kan givetvis även hända bland de äldre barnen. Men 

eftersom deras språk är mer utvecklat blir det oftare verbala konflikter. De bråkar 

kanske heller inte om samma saker, utan där startar ofta konflikterna när de inte kan 

komma överens i rollekar. Pedagog 3 tar även upp att när barn blir lite större blir det 

ofta konflikter när de leker rollekar och inte kommer överens hur leken ska gå till. 

Ellmin et al. (2008) redovisar hur en relationskonflikt eller känslokonflikt kan se ut, 

det handlar om att individer har svårt för att förlika sig med varandra, att de stör sig på 

andra. Enligt Pedagog 3 är det är också vanligt att barnen bråkar om vad som är rätt 

och fel. Hon menar även att en del konflikter börjar när barnen ska göra något och alla 

vill göra samma sak, det blir en tävling om vem som kommer först eller i vilken tur 

ordning saken ska ske.  

 

6.3 Svårigheter i samband med konflikthantering 
 

Enligt Kimber (1993) kan en händelse uppfattas på många olika sätt. Hon menar att vi 

kodar det vi ser och hör, dessutom tolkar vi utifrån våra egna erfarenheter det som vi 

är med om. Inte nog med att vi tolkar det vi ser och upplever, vi agerar utifrån det 

också. Kimber menar om vi tror att den sanning som vi ser, kan visa sig helt galet i 

någon annans ögon. Enligt Pedagog 2 och Pedagog 3 är det svårt att hantera konflikter 

när de inte har varit med och sett hur konflikten startade. Det är svårt att få alla barn 

att säga sin mening. Det är svårt att möta konflikter när de inte har sett hur konflikten 

uppkommit mellan barn. Pedagog 2 nämner ett exempel när två barn varit ledsna och 

de anklagar varandra för att det var den ena som började bråka med den andra. Ett 

annat exempel tas upp när pedagogen inte varit med och sett konflikten och det är två 

barn som har bråkat, den ena är ledsen och den andra visar sig oberörd av händelsen. 

Pedagog 2 menar att det är lätt att man går fram till den som är ledsen och tar dennes 

parti. Men hon känner ett misslyckande när det visat sig att barnet som grät var den 

som startade konflikten. 

 

Pedagog 1 upplever att det som känns svårt är när hon tror att hon har rett ut en 

konflikt mellan barn och det visar sig att barnen börjar om igen med samma konflikt. 

Hon upplever då en frustration att återigen ta tag i problemet som hon gick igenom. 

Enligt Wahlström (1996) bör en medlare bli en tredje part som ser till att hjälpa 

parterna att kunna kommunicera med varandra samt att det ska kunna lyssna på 

varandra. Medlaren ska inte lösa problemet utan det är parterna som ska komma fram 

till en lösning. Många pedagoger begår misstag när det gäller att medla mellan barn. 

Medling handlar inte om att ta reda på vems fel det var, inte heller skuldbelägga och 

inte avgöra vad som borde ha skett istället. Enligt Wahlström görs dessa fel på grund 

av tidsbrist och brist på kunskap om konflikthantering. Pedagog 4 anser att det 

vardagliga smågnabbs konflikter inte är något större problem att lösa. Utan det är 

svårast när det är samma barn som startar många konflikter. Det blir en ond cirkel 

eftersom att det barnet då ofta blir utesluten av de andra barnen i lekar, vilket leder till 

ännu mer konflikter.  

 

Pedagog 2 inflikar med att det som kan vara känsligt är när det är ”samma barn” som 

”alltid” orsakar konflikter i barngruppen. Pedagog 3 menar om något barn har ett 

funktionshinder t.ex. ADHD eller autism kan det vara svårt att bemöta barnen då de i 
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regel inte kan rå för att de hamnar i konflikter i samma grad som andra barn. De 

barnen blir ofta lätt syndabockar och får skulden av andra barn. Rosenberg (2003) 

menar att om människor kritiserar, dömer och analyserar andra personer, skapar det 

ofta skuld och aggressioner för den som blir utsatt och de andra visar avstånd när de 

upplever ett språk som kan skapa konflikter. Rosenberg menar att orden som används 

kan vara mycket kränkande och kan utsätta både personer och relationer för hårda 

påfrestningar.  

Han menar även att om vi använder den empatiska kommunikationen underlättar 

dialogen samtidigt som den stödjer utvecklingen av självständighet och skapar 

mänskliga ömsesidiga relationer.  

 

Pedagog 3 anser att små barn inte har utvecklat sitt tal och då kan det bli svårt att 

hantera då de ofta slåss eller biter varandra. Juul och Jensen (2003) menar att när 

pedagoger väljer att bearbeta konflikter i mellanmänskliga relationer anser författarna 

att konflikten löses bäst genom en dialog. Däremot kan destruktiva konflikter 

förhindra att relationen mellan barnen inte utvecklas. Konfliktlösningens kvalité beror 

mycket på pedagogens kompetens samt sättet som barnen hanterar konflikten på 

menar Juul och Jensen. 

 

Pedagog 3 upplever också att när flickor bråkar gör de det ofta i skymundan. Det vill 

säga att det kan se ut som att de sitter en grupp med flickor och ritar och pratar fast de 

egentligen är väldigt elaka mot varandra. Hon tyckte att det var svårt att hinna med att 

vara uppmärksam alla gånger. Juul och Jensen (2003) anser att pedagoger ska kunna 

använda sin tid och uppmärksamhet till barnen. Pedagoger behöver få vara med 

barnen för att klara ut vad som skett. 

  

6.4 Fenomenets väsen 
 

När pedagoger talar med någon, bör vi enligt Kimber (1993) försäkra oss om att vi 

talar om samma saker, vi delar varandras verkligheter. Författaren menar att kunna 

lyssna aktivt, handlar att hela tiden försöka förstå hur den andra tänker. Kimber menar 

att det gäller att försöka förstå den andras verklighet och att sedan låta den andra själv 

finna sitt sätt att förändra i samtalet.  

 

Gren (2007) påpekar att det är en viktig förutsättning att det pedagogiska arbetet 

bidrar till att barn utvecklas och stärker sin självkänsla. Hon menar att barnen är i stort 

behov av igenkännande, som hon anser är en viktig förutsättning. Gren menar att barn 

bör få vara med om upplevelse, bli bekräftat och förstått. För vuxna är det lätt att 

kasta ut ”jag förstår”, hon menar att vi använder det som en tröst eller som ett ord på 

vägen för att barnet skall komma vidare. Ordet empati anser Gren är att fånga upp och 

förstå en annan människas känslor och att sedan kunna använda den kontakten med 

andra. Enligt Gren finns det hos människor både en inre process av att nå förståelse 

och ett sätt att kommunicera denna förståelse, inte bara i ord utan i alla de handlingar 

som riktas mot den andra. 
 

Ur intervjuerna upplever pedagogerna olika anledningar till konflikter. Pedagogerna 

påpekar att barn har olika anledningar till att hamna i konflikt. De menar att språk, att 

de vill ha samma saker och att de har egna viljor är orsaker till konflikter. Genom att 
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sära på dessa anledningar går det att komma fram till att den bakomliggande orsaken 

till konflikter är att kommunikationen brister mellan barnen.  

 

 

 

 

6.5 Jämförelse mellan observation och intervju 
 

I observationerna visar pedagogerna olika sätt att hantera konflikter. Pedagog 1 

iakttog en lek mellan några flickor, hon var medveten om att flickorna kunde ha svårt 

att leka tillsammans. När konflikten uppstod hjälpte pedagogen flickorna att 

kommunicera med varandra. Utifrån hennes intervju kom det fram att hon ansåg att 

språket hade en avgörande del för att det ska uppstå konflikter. Sedan berättade hon 

att det kan vara svårt när det är ”samma” barn som startar konflikter. 

 

Pedagog 2 såg inte anledningen till konflikten i lekställningen och det syntes att hon 

upplevde det svårt att bemöta konflikten. Under intervjun utryckte hon att det är svårt 

att bemöta konflikter som hon inte sett början på. Slutligen menar hon att den riktiga 

orsaken till att barn hamnar i konflikt är att de inte förstår varandra. Enligt Wahlström 

(1996) kan pedagoger ibland uppleva att barngruppen är stor och pedagogerna kan 

känna sig frustrerade över att de inte hinner med en bra medlingsprocess mellan barn. 

Wahlström påpekar att det är viktigt att komma ihåg att konflikten ska lösas från de 

inblandade, om inte pedagogen har tid att lösa konflikten. 

 

Pedagog 3 berättade att konflikter ofta börjar med att de mindre barnen vill ha samma 

saker, att de inte kan samsas. Men ur observationen kommer det fram att de större 

barnen visar samma beteende som de mindre barnen. Enligt Johansson (2003) bör 

pedagoger kunna närma sig en förståelse för det som visar sig för barnet, barns 

intentioner och uttryck för mening. Det är då som pedagoger ser det från barnets 

perspektiv vilket innebär att vi kan förstå andra. Pedagog 4 säger att de större barnen 

inte använder våld när de hamnar i konflikt med varandra på samma sätt som de 

mindre barnen. Men utifrån observationen kan man se att den äldre pojken använder 

sin egen kropp för att förstöra för andra barn. 

 

7 Diskussion  
 

Som avslutning på vår kvalitativa undersökning går vi in på den del som handlar om 

diskussion. Utifrån vårt resultat går det att fråga sig om vårt sätt att genomföra 

undersökningen är tillförlitligt och om vi verkligen har uppfyllt vårt syfte.. Detta 

handlar om reliabilitet och validitet.  

 

7.1 Reliabilitet 
 

Reliabiliteteten handlar om hur man kan säga att våra observationer och intervjuer 

varit pålitliga. Stukát (2005) menar att brister på reliabilitet, beror på feltolkningar av 

frågor, yttre störningar som uppträder under undersökningen eller hur personen mår 
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den dagen vid undersökningen.  Enligt Stukát kan bristerna vara många och behöver 

lyftas fram vid redovisandet. Vidare menar Stukát att det går att se hur 

överensstämmelsen stämmer mellan de olika bedömare, resultat av god bedömning 

ger god reliabilitet. Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat ge ett annat utfall om 

vi gjort våra enskilda observationer och intervjuer vid ett annat tillfälle. Risken var att 

både pedagogerna och barnen blev påverkade av vår närvaro. Observationerna och 

intervjuerna kan ha påverkats till vår fördel. Med det menar vi att pedagogerna 

antagligen har kunnat slappna av eftersom vi varken filmade observationerna eller 

spelade in intervjuerna. En annan aspekt som vi har funderat på är om observationerna 

och intervjuerna hade fått ett annat resultat om vi gjort dem tillsammans. Vi anser att 

även om det är två observatörer som ser samma sak, är det inte säkert att de upplever 

situationen likadant. Eftersom att vi inte spelade in intervjuerna är det den enskilde 

intervjuarens tolkning av svaren som gäller.  

 

7.2 Validitet  
 

Validitet handlar om hur giltiga våra observationer och intervjuer är. Det vill säga om 

vi verkligen har kunnat komma åt det som vill ville komma åt. Validitet handlar om vi 

lyckats komma åt essensen i "det som visat sig". Patel och Davidsson (2003) säger att 

med validitet i kvalitativa studier upptäcks företeelser. Det gäller att kunna tolka och 

förstå innebörden av livsvärden. Det gäller kunna beskriva uppfattningar och kunna 

förstå hur forskningsprocessen har gått till. Forskaren bör få fram underlag för att 

kunna göra en tillförlitlig tolkning av den andres livsvärld. Men det gäller också att 

kunna ta del av det som är svårt att förstå.  

 

Vi har använt oss av triangulering, det vill säga att vi har gjort observationer och 

intervjuer enskilt. Våra utföranden har skett på olika förskolor och på olika tidpunkter. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver triangulering med användning av flera olika 

datainsamlingsmetoder, till exempel intervjuer och observationer. Informationen 

används för att ge en sådan fyllig bild som möjligt. Vidare menar författarna att det 

går att använda sig av olika datakällor som olika personer, platser eller tidpunkter där 

det aktuella fenomenet yttrar sig. Vi är medvetna om att miner och kroppsspråk 

försvinner vid transkriberande samt att ens egna värderingar ligger tillgrund för det 

som ses vid ostrukturerade observationer.   

 

Vi finner stöd i detta utifrån Patel och Davidsson (2003) som anser att när underlaget 

skrivs ner blir analysen påverkad. De menar att tal och skriftspråk inte är samma sak, 

gester och mimik försvinner och att den som transkriberar sätter dit punkter och 

kommatecken för att göra den transkriberade texten tydligare. Även vid 

ostrukturerade observationer är det lätt att forskaren sätter namn och begrepp på 

händelser och på så sätt bygger forskaren in sin mening i den studerande företeelsen.  

 

Vi anser oss ha uppnått såväl god reliabilitet som god validitet. Grunderna för att 

kunna säga det utvecklar vi i följande metod- och resultatdiskussion. 
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7.3 Metoddiskussion  
 

För att nå vårt syfte ville vi enbart göra en intervjustudie med ett antal frågor. Men vi 

ansåg att det inte skulle räcka med en intervjustudie för att uppfylla vårt syfte. Vårt 

syfte var att vi ville undersöka hur pedagoger hanterar konflikter i sin barngrupp. Som 

ett komplement till studien har vi använt oss av observation, detta för att kunna se om 

handlande och berättande om konflikter överens stämmer.  

 

Bengtsson (2005) menar att ibland räcker det med att nöja sig med direkta 

observationer. Men det finns begränsningar av att använda sig av denna metod. Enligt 

författaren ger inte observationerna tillräckligt med kunskap som är relevant för 

studien. Bengtsson nämner Heidegger som en av fenomenologins företrädare. Vidare 

menar Bengtsson att Heidegger anser att om bara fokus ligger på handlandet i 

observationer blir bakåtliggande orsaker förbisedda. Vidare tar Bengtsson upp att 

Heidegger menar att det gäller att kunna sätta sig in i hela situationen för att kunna få 

en sådan riktig bild av helheten. Bengtsson anser att det bästa vore om observatören 

har möjlighet att prova och delta i användningen av handlandet. Det ger en djupare 

förståelse av hur andra människor förstår och visar sina handlingar. 

 

Vi har valt att delta i observationerna eftersom vi bara ser fördelar med den metoden. 

Vi ansåg att det skulle bli en mer avslappnad situation om vi går in som en deltagande 

observatör. Hartman (1998) menar att observatören inte bör berätta allt för mycket om 

vad som skall observeras. Om det ges för mycket information kan det leda till att de 

man observerar inte uppträder på ett naturligt sätt. Vi berättade vårt syfte till 

pedagogerna som vi observerade, detta kan givetvis ha påverkat våra observationer 

som vi gjorde. 

 

Kvale (1997) Patel och Davidsson (2003) tar upp den kvalitativa forskningsintervjun 

ur ett fenomenologiskt förhållningssätt. Vi har blivit inspirerade av att använda oss av 

denna metod som enligt Patel och Davidson är bra för att få en uppfattning om en 

händelse, företeelse eller livsvärld som den intervjuade befinner sig i. Författarna 

beskriver fenomenologin som en kontinuerlig reflektion för att komma fram till hur 

människor upplever sin värld. Kvale (1997) skriver om det fenomenologiska 

förhållningssättet som en metod att komma åt den verklighet som våra 

intervjupersoner lever i och den ger oss en ”sann” bild utifrån här och nu som den ses 

utifrån den intervjuade.  

 

Efter att vi gjort observationerna gjorde vi våra intervjuer. Innan intervjuerna hade vi 

bestämt att använda oss av låg standardisering eftersom vi ville att intervjuerna skulle 

fortlöpa som ett öppet samtal. Patel och Davidsson (2003) menar att under intervjun 

kan intervjufrågorna formuleras och att det går att använda sig av den ordning av 

frågor som passar bäst för intervjupersonen. Vi kände under några intervjufrågor att 

samtalet höll på att byta spår, då gällde det för oss som intervjuare att snabbt styra 

tillbaka samtalet till ursprungsfrågan. 
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8 Resultatdiskussion  
 

Innan våra observationer och intervjuer utfördes diskuterade vi allmänt om konflikter 

och olika bakomliggande orsaker till att barn bråkar. Vi har inte sett kommunikation 

som en orsak, men det har nu förtydligats efter att vi har utfört våra observationer och 

intervjuer. 

 

8.1 Observation 
 

Efter våra enskilda observationer kunde vi konstatera att pedagogerna agerade på ett 

sätt som vi uppmärksammat tidigare under vår verksamhetsförlagda utbildning och 

när vi arbetat på förskola. Vi observerade inget uppseendeväckande beteende hos 

pedagogerna, vi tyckte att deras agerande ansågs som naturligt i den konfliktsituation 

som rådde. Men utifrån vår analys har vi kommit fram till att ingen utav pedagogerna 

tog tag i den rådande situationen, utan de upplevde att de hade löst konflikten. 

Exempel ur observation 3 där en tillsynes rastlös pojke fäller krokben på mindre barn. 

Pedagog 3 börjar med att säga åt honom. Pojkens beteende fortsätter under dagen. 

Hon pratar om värdegrundsfrågor med pojken, men det ger inte resultat eftersom 

pojken fortsätter att bråka under stor del av dagen. Kunde situationen ha sett 

annorlunda om pedagogen hade tagit reda på orsaken bakom pojkens beteende? 

Kimber (1993) menar att en händelse kan uppfattas på många olika sätt. Hon menar 

att vi kodar det vi ser och hör, dessutom tolkar vi utifrån våra egna erfarenheter det 

som vi är med om. Inte nog med att vi tolkar det vi ser och upplever, vi agerar utifrån 

det också. Kimber menar att om människor tror att de förstår orsaken till händelse, 

kan visa sig ha en annan innebörd hos den andre. Därför gäller det att när vi talar med 

någon, försäkra oss om att vi talar om samma saker, att vi delar varandras verkligheter 

menar Kimber. 

 

Hade observation 2 upplevts annorlunda om pedagog 2 hade agerat annorlunda? Hur 

skulle det ha sett ut om hon stannat kvar och på ett annat sätt tagit reda på pojkens 

beteende istället för att ta ner honom och låta han sitta på bänken och tänka igenom 

vad han har gjort? Hade det upplevts bättre för alla inblandade om hon hade pratat 

med alla barn? Wahlström (1996) anser att när pedagoger upplever d ont om tid för 

medling går pedagoger direkt in på att lösa barnens problem genom att fråga vad 

hände? Vad ska vi göra? Det kan vid sådana situationer förekomma att pedagoger 

endast lyssnar på det ena barnet och kommer sedan med en egen lösning. Juul och 

Jensen (2003) anser att pedagoger slösar tid och energi om pedagogen erbjuder 

färdiga kompromisser när barn är i konflikt mellan varandra. Pedagoger ska kunna 

använda sin tid och uppmärksamhet till barnen. Pedagogen behöver få vara med 

barnen för att klara ut vad som skett. 

 

Situationen ur observation 4 anser vi som att pojken inte hade något att göra, hans sätt 

att söka uppmärksamhet gick ut på att förstöra kojan. Pedagogen kunde ha hjälpt 

honom in i leken eller att de två skulle ha gjort någonting tillsammans. Enligt Gren 

(2007) bör vuxna bemöta barn med empati, där de visar mycket om att kunna gå 

utanför sin egen värderingsram. Gren menar att det innebär att kunna se barns 

situation utifrån barnets verklighetsuppfattning, att förstå det barnet förstår. Gren 

påpekar även att empatin kräver att vuxna är medvetna sina egna värderingar för att 
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inte dessa skall komma i vägen för inkännandet. 

 

8.2 Intervjuer 
 

Vi kan utifrån våra intervjuer se att det är pedagog 1 och pedagog 3 som direkt 

använder sig av kommunikation som anledning till att en konflikt uppstår. De andra 

pedagogerna anser att barn inte kan samsas om saker, att de inte förstår turordning, 

har olika viljor och att språket kan hindra barn från att tala med varandra. Vi har i 

resultatet sett bortom det pedagogerna säger och kommit fram till att kärnan i 

konflikter är kommunikationsbrist. Resultatet visar att pedagog 2 och 4 nämner andra 

anledningar till konflikt, frågan är om de är medvetna om att det är 

kommunikationsbrist som de talar om.  

 

Pedagogers upplevelser av svårigheter varierar, men alla pedagogerna menar att 

hanteringen av konflikter kan upplevas som svårt. Vi kan utifrån resultatet se att det 

finns olika svårigheter, exempelvis upplever pedagogerna det svårt att hantera 

konflikter mellan vissa barn när samma barn som orsakar konflikter. Det kan resultera 

i att de barnen kan bli uteslutna av de andra barnen i lekar. Vi sett att det till stor del 

beror på pedagogernas syn på värderingar och normer som speglar verksamheten. Vi 

anser att det är viktigt att komma ihåg att förklara och se till att barnen förstår 

reglernas innebörd. Enkla och självklara ord för oss vuxna är inte alltid det för barnen. 

Orlenius (2001) menar att inom oss bär vi på normer, men våra normer varierar från 

person till person, med det menar han att vi kan lägga olika värderingar på olika 

saker. Hur vi utför våra handlingar beror på våra normer. 

 

Enligt Lpfö98, skall verksamheten präglas av en pedagogik som stimulerar, utvecklar 

och höjer barns förhållningssätt och etiska färdigheter men även omsorg och hänsyn 

till andra människor. Värdepedagogik är något som pedagoger behöver arbeta med 

hela tiden för att skapa ett positivt socialt klimat i barngruppen menar Colnerud och 

Thornberg (2003). Författarna fortsätter att beskriva att värdepedagogik kan kopplas 

till olika sätt att undervisa, verksamheter, sysslor, förhållningssätt, interventioner, 

pedagogiska program vars ändamål är att införliva, åskådliggöra eller problematisera 

normer och värden samt att stimulera eller inverka på barnens moraliska eller icke 

etiska lärande. 

 

8.3 Jämförelse mellan observation och intervju 
 

Pedagog 1 var medveten om att flickorna ur observation 1 inte kunde leka 

tillsammans utan att det uppstod konflikt. Den ena flickan hade svårt att få fram vad 

hon ville när hon skrek rakt ut. Pedagogen gck fram och talade om att hon måste prata 

till de andra flickorna och inte skrika. Hade pedagogen kunna agera annorlunda? Hon 

visste att de inte kunde leka, hade konflikten blivit lika omfattande om hon hade 

deltagit i leken? Hade hon agerat annorlunda när det kom fram under intervjun att 

anledningar till konflikter kan bero på språket och att det kan vara samma barn som 

orsakar konflikter? 

 

Pedagog 2 tycker att det är svårt med konflikter när hon inte vet orsaken till 
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konflikten. Ur observationen visar pedagog 2 ett sätt som inte löser situationen. Hon 

kommer under intervjun fram till att den egentliga orsaken och det är att barn inte 

förstår varandra och det är därför de hamnar i konflikt.  

Det framkom under observationen att pojkens agerande visar på att något inte var som 

det skulle. Det var det pedagogen borde ha tagit reda på istället för att ta bort pojken.  

 

Pedagog 3 anser att en del konflikter börjar när barnen ska göra något och alla vill 

göra samma sak, det blir en tävling om vem som kommer först eller i vilken 

turordning saken ska ske. Utifrån observationen kunde vi se att en konflikt började när 

två pojkar började bråka om samma madrass. Båda ansåg att de hade rätt till 

madrassen och att de båda hade haft den ”först”. Skulle det gå att undvika dessa 

konflikter om turtagning? Vi anser att om pedagogerna allmänt upplever mycket bråk 

om samma sak/turtagning bör de granska sin miljö i förskolan. Hur kan förskolan 

förbättra sin omgivning för att minska konflikter om samma saker/turtagning? 

 

Pedagog 4 ansåg att det ofta blir verbala konflikter med de äldre barnen eftersom att 

deras språk är mer utvecklat. Vi tror att de äldre barnen har ett mer utvecklat språk, 

trots det brister kommunikationen och resulterar i att de istället använder sig av 

fysiska angrepp. Bara för att man arbetar med äldre barn kan man inte bortse att de 

kan slåss.    

 

9 Eget lärande 
 

Under arbetet med denna uppsats har vi läst om en mängd olika intressanta delar inom 

ämnet konflikt och konflikthantering. Pedagogerna som deltagit i vår undersökning 

använder sig av sina egna strategier för att lösa konflikter. Vi upplever efter att ha läst 

litteraturen att det är ovanligt att pedagoger inom förskola har ett program eller 

konfliktlösningsmodell att följa efter. Vi anser att skolan har en mängd olika program 

att använda sig av när det gäller att förebygga konflikter, de har även program att 

använda sig av när det gäller att hantera konflikter. Det är även viktigt att pedagoger 

är medveten om vilken betydelse kommunikation och kommunikationsbrister har i 

konfliktsituationer eftersom att vi i denna studie kommit fram till att de har en 

avgörande del i att konflikter. 

 

10 Förslag till fortsatt forskning  
 

Vi anser att det borde forskas om varför det inte finns mer förebyggande program för 

att minska konflikter och hantera konflikter i förskolan när det finns i skolan. Vad är 

det som skiljer mellan förskola och skola? 

 

En ytterligare aspekt att forska om, hanterar pedagoger konflikter på olika sätt när det 

är flickor som bråkar med varandra eller om det är pojkar som bråkar sinsemellan?  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Vad är vanligaste orsaken till en konflikt mellan barn? 

 

När uppkommer svårigheter i att bemöta konflikter i förskolan mellan barnen? 

 

I vilken utsträckning får barnen sköta konflikterna själva? 

(Har det med ålder att göra eller vad är det för konflikt?) 

 

Hur kan konflikthanteringen ge gott resultat? 

 

Hur arbetar förskolan förebyggande mot konflikter? 


