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Sammanfattning 

I vår studie har vi fokuserat på ett arbetslag i en förskoleklass. Vårt syfte är att 

uppmärksamma pedagogernas sätt att beskriva och förstå konflikter mellan barn, dels att 

utröna om denna förståelse ses som utgångspunkt för hinder alternativt möjlighet till 

utveckling och lärande. I vår studie har vi haft ett antal olika teoretiska perspektiv som vi 

diskuterar resultatet utifrån. Vi har studerat tre olika kommunikationsteorier: Kognitiva –, 

Sociala –, och interaktionistiska teorin. Vidare har vi även tagit med två olika synsätt på 

konflikter: interpersonella och intrapersonella konflikter samt två olika teorier om konflikter: 

processteorier och strukturteorier som bygger på vad som är grunden till konflikten. Dessutom 

har vi använt oss av den sociokulturella teorins synsätt och av fenomenologi som kvalitativ 

ansats under bearbetningen av empirin i vår studie. Studien inleds med litteratur studier av 

tidigare forskning, där vi har skapat en grund för det vi ska studera vidare. Genom 

litteraturstudien har vi erhållit den bakgrundskunskap som är nödvändig för att vi ska kunna 

genomföra vår studie. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och observation som 

metoder för att undersöka informanternas livsvärld, beteenden och samspel med 

omgivningen. I vår studie pekar resultatet mot att pedagoger ser konflikter som en naturlig del 

av vardagen. Det har kommit fram att pedagogerna använder sig till stor del av medling i 

konflikthanteringen där kommunikation och socialt samspel är av stor betydelse. Vi kunde 

även se att hur pedagogen tolkar begreppet konflikt är avgörande för hennes val av 

konflikthanteringsstrategi. De hinder för lärande som pedagogerna lyfter är att de känner sig 

stressade och att det finns en brist på tid som gör att de inte hinner ta till vara lärandet i 

konflikten, men i det stora hela menar pedagogerna att de ser att konflikter ger goda 

möjligheter till lärande och utveckling.  

 

Nyckelord: Förskoleklass, konflikter, kommunikation och konflikthantering 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill börja med att tacka de pedagogerna och barn som tagit sig tid att medverka i intervjuer 

och observationer i vår studie. Utan er medverkan hade vår studie aldrig kunnat genomföras. 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Solange Perdahl, för det stöd och 

handledning vi fått under hela processen med examensarbetet. Vi vill även tacka våra familjer 

som ställt upp och varit ett stöd till oss under arbetets gång. Vi vill även tacka övriga som 

deltagit i seminarier med oss.  

 

Gällivare & Boden den 14 januari 2011 
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Inledning  
Under vår studietid har vi upplevt att pedagoger ofta anser att konflikter är jobbiga, och att de 

känner en stor osäkerhet kring hur de ska handskas med dem. Vi önskar att få fördjupa våra 

kunskaper om konflikter och konflikthantering och därigenom få en ny syn på konflikter. 

Genom att ta del av verksamma pedagogers kunskaper, tankar och arbetssätt kring konflikter 

och problematisera kring detta hoppas vi på en större medvetenhet kring hur vi kan se 

möjligheterna och lärandet med konflikterna. Vi vill få tag på om vi har tolkat vår uppfattning 

rätt angående pedagogernas upplevelse av konflikter, att många av pedagogerna känner en 

osäkerhet och därmed ser konflikter som ett hinder istället för en möjlighet till utveckling och 

lärande. 

 

Ofta går konfliktlösningen ut på att lösa konflikten här och nu, men vi vill få kunskap om hur 

vi kan arbeta både främjande, förebyggande och akut med konflikten och därmed få en 

utveckling och ett lärande hos barnen. Genom att få erfara hur andra pedagoger arbetar med 

konflikthantering och koppla detta till tidigare forskning vill vi få en fördjupad förståelse som 

ska prägla formandet av lärmiljöer i vårt kommande yrke. I Skolverket (2009) allmänna råd 

beskrivs riktlinjer för arbetet med diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som 

kan uppkomma i konfliktsituationer. ”Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en 

trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och 

vuxenutbildningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.” 

(Skolverket, 2009, sid. 3). I de allmänna råden betonas att det ställs krav på all 

skollagsreglerad verksamhet att ha aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. Vidare framhålls det i de allmänna råden att det är 

förbjudet för huvudmannen och personalen att diskriminera eller utsätta en elev för kränkande 

behandling, men även att underlåta sig att utreda eller vidta åtgärder vid trakasserier eller 

kränkande behandling.  

 

Vi har tillsammans arbetat fram denna studie och tagit lika stor del i all litteratur, intervjuer 

och observationer. Under arbetets gång har vi skrivit allt gemensamt och varit lika delaktiga. 

Analys och tolkning av resultatet har vi gjort tillsammans och vi har även skrivit diskussionen 

gemensamt. Detta på grund av att vi anser att kunskap annars kunde ha gått förlorad. 
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Bakgrund 
I denna del beskriver vi tidigare forskning, teorier och begrepp som knyter an till vårt syfte 

och våra forskningsfrågor. Det handlar till stor del om olika konflikthanteringsstrategier, 

förebyggande arbete och pedagogers förhållningssätt i konfliktsituationer. Vi belyser även 

barn i konflikter och de känslor som kan uppstå i dessa konfliktsituationer. Vi 

uppmärksammar läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo94 (vidare i texten förkortat Lpo94) löpande genom arbetet eftersom detta 

är vägledande i skolans verksamheter och för vårt kommande yrke. Vidare presenterar vi 

begrepp som visat sig vara viktiga i sammanhanget: kommunikation, konflikt och värdegrund. 

Den sociokulturella lärandeteorin har en betydande del i arbetet tillsammans med begreppet 

kommunikation då dessa är nära sammankopplade.  

Konflikter 
I enlighet med Nationalencyklopedin (2010-11-18) kommer ordet konflikt från det latinska 

ordet conflictus som betyder sammanstötning. Nationalencyklopedin beskriver konflikt som 

en svårartad motsättning som måste lösas. Maltén (1998) utvecklar detta vidare i sin tolkning 

av begreppet konflikt. ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollison eller annan 

oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig 

stil.” (Maltén, 1998, sid. 145). Ellmin (2008) är av samma uppfattning att konflikter är 

oförenligheter, men han utvecklar detta vidare genom att beskriva att oförenligheten kan ligga 

på olika nivåer.   Konflikt är ett väldigt svårt begrepp och det finns inte en entydig definition 

av det.  

En del konfliktorsaker kan vara enkla och avgränsade, men så är det långt 

ifrån alltid. Skolans vardagskonflikter har sällan en enkel orsak. I en 

komplicerad interaktiv situation (till exempel klass- och rastsamspel) kan vi 

kanske aldrig isolera en ensam orsak, eftersom det finns en rad samverkande 

faktorer. 

(Ellmin, 2008, Sid. 130).  

 

Ellmin menar att varje konflikt är unik med sin egen karaktär och dynamik. Gemensamt för 

alla konflikter, beskriver Utas Carlsson (2001), i likhet med Malten, är att en konflikt råder 

när olika parters mål och värderingar är oförenliga och minst en av parterna på grund av detta 

får negativa känslor. Det finns enligt Ellmin olika sätt att se på konflikter, intrapersonella 

konflikter och interpersonella konflikter. De intrapersonella konflikterna handlar om 
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människor och deras drivkrafter inom sig, dessa drivkrafter såsom mål, önskningar och 

strävanden kan vara oförenliga med varandra. Interpersonella konflikter handlar däremot om 

oförenligheter mellan människor där vi har olika mål och intressen, detta kan skapa 

spänningstillstånd som i sin tur utvecklas till en konflikt. I skolan kan det röra sig om 

språksvårigheter, ofullständig eller felaktig uppfattning om varandra eller i det sociala 

samspelet.  

 

Maltén (1998) menar att det är vanligt att människor ser konflikter som något negativt och 

därför väljer att förtränga dem eller vägra se dem. Detta beteende kallar författaren för 

felbeteenden;  

Vi:  

 flyr, dvs. vägrar att se eller bagatelliserar problemet,  

 utser en syndabock som får ta på sig ansvaret för att konflikten uppstått, 

oavsett om andra har lika stor del i skulden, 

 gör oss beroende av ledaren: någon i gruppen eller en överordnad chef 

får ta över ansvaret när vi själva misslyckats. 

(Maltén, 1998, sid. 146). 

 

Han betonar att många anser att konflikter i möjligaste mån bör undvikas. Förhållningssätt 

gentemot konflikter påverkar hur vi ser på konflikter, med det menar Maltén att en 

konflikträdd ser det som att konflikter skapar dåligt klimat – det blir misstro och sår osämja.  

Om konflikter ses som något naturligt i vardagen menar författaren att konflikter inte ses som 

enbart negativa utan att vi måste lära sig leva med dem som en del av vardagen. Om vi har 

den vitaliserande, interaktiva synen ses konflikter som en nödvändig och positiv del av 

vardagen. Detta eftersom det i konflikten skapas eftertanke och självkritik som kan leda till 

förnyelse och utveckling.  

 

Maltén (1998) menar på att det finns olika konflikter som ligger på olika nivåer. De konflikter 

som han lyfter är konflikter på individnivå (inom individen), gruppnivå (mellan individer) och 

organisationsnivå (mellan idé och verklighet). Han skiljer även på konflikter och mobbning. 

”Mobbning föreligger när en individ (eller flera individer) gång på gång och över tid utsätts 

för kränkande behandling från andra individer som samverkan kring handlingen.” (Maltén, 

1998, sid. 163). Även Ellmin (2008) anser att mobbning inte är samma sak som konflikter och 
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han menar att orsaken till att dessa två ibland tros vara samma sak är det råder oklarheter 

kring begreppet konflikt. Ellmin förtydligar begreppet mobbning genom att ge följande 

förklaring; ”(…)mobbning i de flesta fall (men inte alla) konfliktrelaterad och en konsekvens 

av en illa hanterad, långt utdragen, högt upptrappad och urartad konflikt som leder till en kris 

i relationen, gruppen eller klassen.” (Ellmin, 2008, sid. 66).  

 

Ellmin (2008) beskriver två olika konfliktteorier, vilka han menar delas in efter om de har 

process eller struktur som utgångspunkt. Författaren framhåller att dessa två olika teorier ger 

väsentligt olika sätt att tolka och förstå konflikter. Processteorin anser han belyser sociala 

förutsättningar och sociala samspelet. I motsats till det belyser strukturteorin de 

organisatoriska och samhälleliga förutsättningarna. Vidare förklarar Ellmin att 

processteorierna skildrar människors beteenden som en kedja, en process av händelser där 

situation är länkat till situation. I de strukturella teorierna framhåller författaren att det är de 

organisatoriska och samhälleliga förutsättningarna förutsättningar och dess påverkan på 

individen som är i fokus. ”När planer, organisation, arbetssätt och så vidare antas styra 

beteendet, är detta en förklaring i strukturella termer.” (Ellmin, 2008, sid. 15). 

 

Främjande och förebyggande arbete  
Petermann och Natzke (2008) menar utifrån sin forskning att tidigt arbete med förebyggande 

åtgärder kan förhindra att barn utvecklar ett antisocialt beteende. Dessa förebyggande åtgärder 

kan även vara till hjälp att bryta ett antisocialt beteende hos barn som redan har hamnat i de 

banorna. Även Waliski och Carlson (2008) menar att det är viktigt att förbättra de sociala 

förmågorna hos barn. Vidare menar de att strukturerade grupparbeten ger stor effekt när det 

gäller att förbättra sociala förmågor hos barnen. Resultatet utifrån Waliski och Carlsons 

forskning visar på att grupparbeten både införlivar andras tankar hos barn (internalisering) 

och förkroppsligar (personifiering) beteendet hos barn. Broadhead (2009) menar att antalet 

konflikthanteringsprogram hela tiden ökar och att dessa inte behöver vara det enda och bästa 

sättet att öka barnens sociala förmågor vilket är tvärtemot ovanstående forskare. Ellmin 

(2008) framhåller att varje konflikt måste hanteras utifrån villkor och förhållanden i den 

aktuella situationen, sökandet efter lämliga modeller för konflikthantering betonar Ellmin ska 

börja med att man reflekterar över typiska svårigheter som människor ställs inför och hur man 

tolkar, reagerar och agerar på dessa. Vidare menar han att program och modeller kan vara 

dåligt förankrade hos lärare och elever, detta för att pedagoger ofta bara får några timmars 
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utbildning om det aktuella programmet eller metoden. Vilket Broadhead håller med om och 

menar att pedagogen istället bör erbjuda lekar och meningsfulla aktiviteter i problemlösning 

som ger en större möjlighet till utveckling av social kompetens hos barnen. Den sociala 

kompetensen utvecklas i samspel med jämlikar genom lekar utifrån ett naturligt och 

barnorienterat perspektiv. ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna skall tillägna sig kunskaper.” (Utbildningsdepartementet, 1994, sid. 6). 

 

Waliski och Carlson (2008) uppmärksammar vikten av sociala förmågor och bra självkänsla 

hos yngre barn därför anser de också att behovet av tidiga åtgärder är uppenbart eftersom 

samhället har fått till uppgift att minska våldsamt beteende i familjer, skolor och andra sociala 

sammanhang. Vidare menar författarna att det är angeläget att upptäcka psykisk ohälsa hos 

barn i förskolan för att kunna förhindra framtida problembeteenden i skolan. Genom att 

tillämpa olika aktiviteter i barngruppen med syfte att förstå och identifiera känslor lyfter 

Waliski och Carlson detta som en möjlig strategi för att minska splittrat beteende. Broadhead 

(2009) har en annan uppfattning där hon anser att det inte bara handlar om barnens sociala 

förmågor i en isolerad form utan det måste ses som en helhet där många faktorer i barnens 

livsvärld spelar in. Detta kan vara i egenskap av stress i och utanför skolan, ekonomiska 

svårigheter hemma och liknande som påverkar i barnens sätt att uttrycka sig själv och sina 

känslor. Följaktligen menar då Broadhead att stress och konflikthantering är nära 

sammanflätade och måste ses i ett bredare perspektiv där konflikthantering inte bara är en 

fråga om att tillämpa färdigheter. 

 

Utifrån sin forskning lyfter Petermann och Natzke (2008) det faktum att förebyggande arbete 

mot antisocialt beteende endast har en kortvarig inverkan på förskolebarns sociala och 

emotionella kompetenser. Författarna lyfter betydelsen av att ha en mer kontinuerlig och 

regelbunden satsning på arbetet med de yngre barnen mot antisocialt beteende, men de 

påpekar även frågan om lärarna har tillräckligt med kunskaper för att kunna utveckla barnens 

socioemotionella färdigheter, vilket kan ses är i likhet med Ellmin (2008) som menar att 

program och modeller är dåligt förankrade hos pedagogerna. Broadhead (2009) menar istället 

att vår utmaning är att ge barnen en lekfull pedagogik som utgår från barnens erfarenheter och 

inre värld för att göra det meningsfullt i lärande processer istället för att kompensera bristerna 

genom olika program.  
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Skolverket (2009) beskriver främjande likabehandling som ett verktyg att förhindra 

uppkomsten av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Skolverket menar att 

det främjande arbetet ska vara en naturlig del i vardagen och ska inte utgå från en identifierad 

riskfaktor vilket de menar att det förebyggande arbetet ska göra. Både främjande och 

förebyggande arbete ska utgå från barnens ålder och att de ska anpassas efter den aktuella 

verksamheten. De anser att det främjande arbetet handlar om att förstärka respekten till allas 

lika värde medan det förebyggande arbetet är till för att avvärja risken för att man kränker 

allas lika värde 

 

Konflikthanteringsstrategier & pedagogens förhållningssätt  
Ellmin (2008) menar att konflikthantering handlar om att bedöma situationen och se vad 

konflikten kan bero på. Vidare menar han att vi ska bedöma både vår egen och andras roll i 

sammanhanget, utifrån det framhåller han att vi ska utröna vilka olika handlingsalternativ som 

finns för att agera i situationen. Författaren hävdar att pedagogen kan välja att gå in i en 

konfliktsituation och hjälpa till men han hävdar att en utomstående aldrig kan lösa någon 

annans konflikt utan enbart finnas med som stöd i konflikthanteringen. ”Det kan vara svårt för 

lärare att bedöma – och här finns olika uppfattningar lärare emellan – när man ska ingripa 

eller inte i elevernas konflikter.” (Ellmin, 2008, sid. 70). Därtill anser Ellmin att konflikten är 

löst när alla inblandade parter är överens om att den är löst och känner att de kan gå vidare.  

 

Det är viktigt att tidigt utveckla den sociala kompetensen vilket Griggs, Gagnon, Huelsman, 

Kidder-Ashley och Ballard (2009) lyfter, de menar att ett socialt kompetent barn är skickligt i 

sociala interaktioner vilket är en del av konflikthantering. Genom den tidiga utvecklingen av 

sociala kompetenser erhåller barnen kunskaper som att kommunicera och att hantera känslor 

vilket är viktiga komponenter i konflikthanteringen. Rosenthal och Gatt (2010) 

problematiserar detta genom att hävda att pedagoger inte får erforderlig utbildning om hur 

man ska stödja små barns socioemotionella utveckling, vilket leder till att pedagogerna inte är 

förberedda på hur detta ska gå till. Vidare lyfter Rosenthal och Gatt att pedagogers dagliga 

interaktioner med barnen påverkas i hög grad av pedagogens tro och kulturella värden, vilket 

påverkar hur pedagogen ser på social och emotionell kompetens och vilka attribut ett barn ska 

ha för att vara socialt kompetent. Det tydliggörs i Lpo94 att vi som pedagoger ska förmedla 

och inte minst förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på, därigenom 

måste vi ha i åtanke att vår egen tro och värderingar inte övervägande ska påverka hur vi ser 

på barnen. 
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Silver och Harkins (2007) påvisar i sin studie att pedagoger är mer benägna att använda sig av 

avbrytande konflikthanteringsstrategier än av medling. I den avbrytande konflikthanteringen 

menar Silver och Harkins att pedagogen berättar eller visar barnet vad det skall göra, delar på 

barnen eller implementerar sin egen lösning på konflikten utan barnens inblandning. Vilket 

Ellmin (2008) beskriver som falsk konfliktlösning, där menar han att det ingår tre principer;  

 

 Separationsprincipen: man ”löser” konflikten genom att helt enkelt 

skilja parterna åt. 

 Maktbalansprincipen: man försöker hålla alla på ”gott humör” genom 

att alla eller ingen är mer skyldig.  

 ”Sopa- under- mattan-principen”: parterna tar varandra i hand och 

säger att ”vi talar inte mer om saken”.  

(Ellmin, 2008, sid. 171). 

 

Rosenthal och Gatt (2010) förklarar den avbrytande konflikthanteringen som att pedagogen 

tar på sig en roll som domare som ska utröna vem som har rätt och vem som har fel – vem är 

konfliktens offer? Avbrytande konflikthantering är i enlighet med Silver och Harkins 

karakteriserande av två olika sorters reaktioner, antingen vill pedagogen undvika konflikten 

helt eller i likhet med Rosenthal och Gatts teori fokuserar pedagogen på ett barn och kan 

komma med hot, straff eller anklaga det barnet. En fara med detta arbetssätt som Silver och 

Harkins lyfter är att barnet kommer att följa sin förebild och börja använda sig av liknande 

metoder i konfliktlösningen vilket kan komma att hindra den pro sociala utvecklingen. Detta 

arbetssätt lyfter Doppler-Bourassa, Harkins och Mehta (2008) som ett pedagogfokuserat 

arbetssätt och menar att det bygger mycket på regler och direktiv till barnen. Maltén (1998) 

benämner det som defensiva strategier och menar att det handlar om att dölja konflikten eller 

att t.ex. i likhet med Rosenthal och Gatt utse en syndabock, vems fel är det?  

 

Medlande konfliktlösningsstrategier anser Silver och Harkins (2007) karaktäriseras av att alla 

inblandade i konflikten hjälps åt att jobba mot en lösning av den. Vidare lyfter författarna att 

det inkluderar aktivt lyssnande, bekräftande av känslor och idéer och uppmuntra till en 

gemensam lösning. Vilket även Maltén (1998) framhåller att samverkansstrategier för 

konfliktlösning innehåller; problemlösande samtal, förhandlingar och vid behov medling från 
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en tredje part. I motsats till detta menar Rosenthal och Gatt (2010) att vissa pedagoger anser 

att de bör låta barnen själv lösa konflikterna utan en vuxen med som medlare eftersom barnen 

annars lär sig att skvallra på varandra och att man tar ifrån dem möjligheten att försvara sina 

rättigheter. Doppler-Bourassa et al. (2008) anser att ett barnfokuserat arbetssätt låter barnen 

komma med egna lösningar och därmed får dem utveckla sina egna strategier för att lösa 

konflikter. Författarna menar att medbestämmande är en nyckelfaktor i konstruktiv 

konfliktlösning, men att pedagogerna själva måste ha erfarenheter från medbestämmande och 

självständighet i sina egna erfarenheter från konfliktlösning för att kunna använda detta 

arbetssätt tillsammans med barnen.  Maltén (1998) framhåller även han att medbestämmande 

är viktigt men han lyfter även medinflytande som något som en pedagog borde tillämpa 

tillsammans med barnen.  

 

Pedagogens sätt att bemöta barnen är av stor betydelse. Szklarski (1997) lyfter att pedagoger 

med en auktoritär metod för att lösa konflikter ofta skapar förödmjukande känslor hos barnen. 

I Szklarskis studie uttrycker sig barn att straff, bli skriken åt eller annan aggressiv handling 

mot dem väcker dessa känslor. Hamre, Pianta, Downer och Mashburn (2008) visar på att 

mindre auktoritära metoder inte alltid kan förknippas med en positiv utgång utan ibland är det 

på motsatt sätt. Vidare framhåller Hamre et al. att pedagoger med en vuxenstyrd syn ansåg att 

man tidigt måste träna barnen hur de ska vara för annars kommer deras naturliga impulser 

göra dem ohanterliga.  

 

Även Rosenthal och Gatt (2010) problematiserar pedagogens bemötande av barn. De menar 

om pedagogen ignorerar ett gråtande barn kommer det att sända olika signaler till det barnet 

men även till övriga barn runt omkring. Barnen kan lära sig att inte förvänta sig någon tröst 

när han eller hon är upprörd, men även att de ska ignorera andra barn som är upprörda. Detta 

menar Rosenthal och Gatt har effekter på hur barnen kommer att bemöta andra kamrater, på 

ett aggressivt sätt eller på ett empatiskt sätt, vidare menar författarna att detta kommer att ha 

en långtidseffekt på barnens socioemotionella kompetens. Maltén (1998) förtydligar hur en 

funktionell ledare (t.ex. en pedagog) bör vara; 

 

En funktionell ledare måste kunna spela två huvudroller, nämligen att 

planera, organisera, administrera, producera och skapa visioner, dvs. spela 

en uppgiftsorienterad roll, men också visa omsorg och öppenhet, kunna 
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kommunicera, stimulera kreativitet, handleda medarbetare och integrera alla 

i arbetet, dvs. spela en person orienterad roll. (Maltén, 1998, sid. 109).  

 

Genom att båda dessa roller kombineras menar Maltén att ett dynamiskt ledarskap uppstår. 

Liksom ovanstående författare diskuterar Maltén även olika ledarstilar, där han menar att den 

ledarstil som pedagogen väljer kommer att påverka gruppklimatet.  

 

Rosenthal och Gatt (2010) framhåller även att pedagoger kan överföra dubbla budskap till 

barnen. Som exempel lyfter de att, om ett barn imiterar en kamrat i en omild lek kan 

pedagogen se barnet på två sätt antingen som vild och aggressiv eller som ett barn som visar 

på socialt intresse och att de två barnen synkroniserar sina lekar med varandra. Vidare lyfter 

Rosenthal och Gatt dilemmat med en pedagog som regelbundet ger empatisk respons till ett 

upprört barn, kommer det att göra barnet tryggt bundet till pedagogen eller kommer det att 

göra barnet manipulativt? Dessa dubbla budskap menar Rosenthal och Gatt att pedagoger 

måste vara medvetna om. Genom noggranna observationer med stort fokus på hur de vuxna 

uppfattar det observerade menar Broadhead (2009) att pedagogen lättare kan se och förstå 

meningen med barnens lek. Författaren lyfter att vid en första anblick kan vissa beteenden hos 

barnet ses som kaos, konflikter och dåligt beteende medan det egentligen är en lek där barnet 

utforskar och undersöker händelser i verkliga livet.  Wrethander Bliding (2007) menar att 

barnen hela tiden arbetar med att skapa relationer emellan sig samt att lära sig hur sociala 

situationer, samspel och relationer fungerar och att kunna delta i dessa.  

 

I barnens relationsarbete kunde handlingar för att innesluta någon/några 

samtidigt innebära att andra uteslöts. Uteslutande handlingar kunde också 

användas som redskap för att skapa samhörighet och gemenskap. 

Inneslutning och uteslutning har på detta sätt beskrivits som olika delar av 

ett och samma arbete. 

(Wrethander Bliding, 2007, sid.139). 

 

Författaren menar att uteslutande handlingar inte är en isolerad händelse utan hänger samman 

med inneslutning. 

 

Vidare menar Silver och Harkins (2007) att hur pedagogen mår och hur mycket pedagogen 

har att göra påverkar vilket tillvägagångssätt han eller hon har i konflikten. Författarna 
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framhåller att när en pedagog till exempel känner sig överhopad kommer pedagogen att vara 

mindre kapabel att hantera situationer med tålamod, utan kommer istället att försöka utplåna 

konflikter så fort som möjligt genom att använda sig av avbrytande konfliktlösningsmetoder. 

Ytterligare lyfter Silver och Harkins att deras studie stödjer den länge förmodade tron att de 

inom skolan anser att konflikter är något negativt som bör utplånas från skolans värld, istället 

för att se det som lärandetillfällen.  

  

I en konflikt menar Rosenthal och Gatt (2010) att pedagogen ska fokusera på att ta rollen som 

ett stöd för barnen i konflikten och därigenom hjälpa dem att lösa konflikten. Författarna 

lyfter även att det är viktigt att pedagogen erbjuder lika skydd till båda parterna i konflikten, 

pedagogen ska inte tillåta att barnet slår den andra och om det andra barnet försöker slå ska 

inte det tillåtas heller. Rosenthal och Gatt menar även att pedagogen måste vara tydlig med 

hur man är mot varandra och att pedagogen uppmuntrar och lyfter det positiva istället för att 

fokusera på det negativa.  

 

Barn i konflikter  
Barnens olika roller i en konflikt menar David, Murphy Naylor och Stonecipher (2004) har 

inverkan på hur barnen ser på konflikten, de menar att barnet som är initiativtagare till 

konflikten har en mer positiv syn på konflikten än barnet som har blivit provocerat och svarar 

tillbaka. Szklarski (1997) utvecklar detta ytterligare genom att beskriva tre typer av känslor 

hos barn i konfliktsituationer; negativa, positiva och neutrala känslor. Vidare menar Szklarski 

att de negativa känslorna oftast överväger och de utvecklas från känslor av frustration och kan 

göra att barnet känner sig blockerat. Det är också dessa känslor som har störst inverkan på 

barnens mentala välbefinnande.  

 

Forskningen som David et al. (2004) presenterar visar på att barn i konfliktsituationer ofta 

förstorar upp vad det andra barnet gjort och haft för elaka intentioner för att de egna 

handlingarna ska verka obetydliga. Pedagogens agerande menar Szklarski (1997) är då en 

viktig faktor för barnens erfarenheter av konflikter, en auktoritär och aggressiv pedagog kan 

leda till att barnen många gånger känner sig förödmjukade. Szlarski (2007) har i sin forskning 

uppmärksammat två av de vanligaste känslorna barn kan uppleva konfliktsituationer;  
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Being misunderstood or misjudged in a conflict situation are two common 

causes of feelings of unfair treatment. This can for example be based on an 

incident when the person is blamed for something he or she did not do, or 

did do but in another way or for another purpose. 

(Szlarski, 2007, sid. 378).  

 

Kommunikation och Sociokulturell teori 

Maltén (1998) uttrycker begreppet kommunikation som ett samspel mellan människor som 

avsiktligt talar klarspråk med varandra i en viss situation i motsvarighet till 

Nationalencyklopedin där det står att kommunikation är: 

 

(...) överföring av information mellan människor (…). Kommunikation 

kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt 

medium varigenom informationen överförs. Människan har ett primärt 

behov att kommunicera; det utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, 

social och kulturell utveckling.(…).  

(http://www.ne.se/kommunikation, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-11-

30.) 

 

Dysthe (2003) utvecklar det som står i NE om att människans behov av att kommunicera, hon 

menar att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell. Vidare menar författaren att det är 

genom kommunikationen vi formar oss själva och andra och kommunikationen är 

grundvillkoret för lärande och utveckling utifrån den sociokulturella lärandeteorin. 

Kommunikationen under konflikthanteringssituationer betonar Ellmin (2008) är mycket 

betydelsefull eftersom den påverkar vilka relationer vi skapar. Vidare anser han att språket ger 

möjligheter till att kunna beskriva hur du känner och tänker och därmed kunna göra något åt 

sin situation, han menar att språket och kommunikationen är den första baskunskapen och 

konflikthanteringen är den andra baskunskapen. I enlighet med Lpo94 ska eleverna utveckla 

sin medvetenhet om hur ens eget agerande, värderingar och kommunicerande påverkar 

människor runt omkring. I konflikter ska eleverna ha fått erfarenheter i att kunna hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt. I korthet, goda upplevelser och erfarenheter av att kunna 

hantera problem som uppstår i framtiden och som minskar maktlösheten. ”Varje elev har rätt 
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att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Utbildningsdepartementet, 1994, sid. 7). 

 

Det finns enligt Maltén (1998) tre stycken kommunikationsteorier; kognitiva, sociala och 

interaktionistiska teorin. Skillnader mellan dessa menar författaren är att den kognitiva teorin i 

huvudsak har fokus på tankar, handling och känslor hos den enskilda individen medan den 

sociala teorin lägger vikten på social bakgrund och inlärningens betydelse när det handlar om 

utveckling hos individer. Den interaktionistiska teorin anser han har ett helhetsperspektiv där 

olika faktorer spelar in, samspelet mellan psykologiska upplevelser, social och fysisk miljö 

och det genetiska arvet hos människan. Dysthe (2003) framhåller att flera faktorer, i likhet 

med den interaktionistiska teorin, spelar in på lärandet i det sociokulturella perspektivet. 

”Lärandet är förknippat med situationer och äger rum i situationer i form av samspel av yttre 

och inre faktorer.” (Dysthe,red., 2003, sid. 135). Författaren menar också att grundläggande 

element för lärande är språket, kommunikationen och samspelet som sker mellan deltagare i 

sociala sammanhang. Denna tanke är helt förenlig med Ellmin (2008) då han anser att 

grunden för all mänsklig samvaro bygger på kommunikation och samspel och att barn 

utvecklas i positiva samspel med andra människor. Wrethander Bliding (2007) framhåller att 

skolan är en mötesplats där barn och vuxna möts i sociala sammanhang och ska samspela med 

varandra. ”Här uppstår vänskap, konflikter, ovänskap, fientlighet och kärlek, här finns 

människor man tycker om och inte tycker om och människor som är lika och olika.” 

(Wrethander Bliding, 2007, sid.7).  

 

I kommunikationen mellan individer kan man enligt Dysthe (2003) skilja på dialog och 

monolog där det dialogiska samspelet ger möjlighet till omvandling av förståelse och 

diskussion som öppnar upp för ömsesidig påverkan. Det monologiska samspelet menar 

författaren däremot är ett auktoritärt sätt som inte ger möjlighet till påverkan, frågor eller 

invändningar. I skolan kan man utifrån monologperspektivet koppla till att kunskapen är 

given, läraren och böckerna överför kunskapen till eleverna utan diskussion eller reflektion. 

Erfarenheter anser Dysthe (2003) är betydelsefulla när individer hamnar i konfliktsituationer 

eftersom problemlösningen bygger på reflektion och rekonstruktion av ens erfarenheter.  

 

Wrethander Bliding (2007) menar att barn utesluts från gemenskaper eller aktiviteter under 

deras arbete med relationer och att ordna sin sociala tillvaro. Därmed framhåller författaren att 

det är nödvändigt med inneslutning och uteslutning som en viktig del av relationsarbetet, dock 
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lyfter hon att dessa handlingar ska ses som sociala och inte individuella. ”Socialisation 

betraktas inte som en ensidig påverkan på ett passivt barn utan som en interaktionell och 

ständig pågående process där barn är medskapare av både sig själva och den omgivning de 

växer upp i.” (Wrethander Bliding, 2007, sid.57). Författaren anser vidare att barn kan 

använda sig av beteckningar som att de är kompisar eller bästisar i konfliktsituationer. Hon 

menar att barnen kunde komma med hot om att detta skulle upphöra om barnet inte får sin 

vilja igenom som ett effektivt verktyg. Ellmin (2008) framhåller att barn har olika sätt att 

försvara sin ställning när de befinner sig i en konfliktsituation, han menar att vissa barn 

använder sig av språket och den kommunikativa förmågan medan andra använder mer fysiska 

metoder som till exempel aggressivitet och våld.  

 

Värdegrund 
Som pedagog är vi förebilder, det är därför viktigt att man tänker på att leva som man lär. 

”Flera förebilder som beter sig på samma sätt har större möjlighet att åstadkomma en 

förändring än en enstaka förebild.” (Utas Carlsson, 2001, sid.118). På grund av att detta är det 

viktigt att pedagogerna inom arbetslaget har diskuterat och gemensamt beslutat vilka värden 

som de står för och vilket förhållningssätt som ska råda. Det är dock viktigt att även barnen 

får vara med i diskussionen om värden och få uttrycka vilka de tycker är viktiga. Colnerud & 

Thornberg (2003) menar att då eleverna tillsammans med pedagogerna får diskutera och fatta 

beslut om normer och problem osv. får de också en känsla av sammanhållning och lär sig att 

ta hela gruppens perspektiv. En nära kontakt med hemmen menar Utas Carlsson (2001) är ett 

utmärkt sätt att få ett lyckat resultat i demokratisk fostran som även läroplanen tar upp: 

”Läraren skall samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer 

och regler som en grund för arbetet och för samarbete.” (Utbildningsdepartementet, 1994, sid. 

9). 

I skapande av ett fredligt klimat i förskoleklassen är det vissa hållpunkter som man bör ha i 

åtanke:  

 

 att göra barn medvetna om de valmöjligheter de har när de råkar i 

konflikt,  

 att hjälpa barn att utveckla färdigheter så de kan göra dessa val, 

 att uppmuntra barn att hysa respekt för sin egen kulturella bakgrund 
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och samtidigt för andras, 

 att lära barn identifiera och stå upp mot fördomar, och 

 att göra barn medvetna om sin roll i att skapa en mer fredlig värld. 

(Utas Carlsson, 2001, sid.149).  

 

Utifrån ovanstående forskning har vårt syfte och våra forskningsfrågor mynnat ut, detta 

genom att vi i våra litteraturstudier har uppmärksammat att det finns ett forskningsglapp, det 

här forskningsglappet anser vi handlar om pedagoger i förskoleklass och deras förståelse 

kring konflikter. Därför har vi valt att göra en studie där vi fördjupar oss i hur ett arbetslag i 

en förskoleklass förstår och tolkar konflikter, samt vilka metoder de använder i 

konflikthanteringssituationer. Denna förståelse har som syfte att mynna ut i huruvida 

pedagogerna ser konflikter som en möjlighet alternativt till utveckling och lärande. 

 

Syfte och forskningsfrågor 

 

Syfte 
Vårt syfte är dels att, i en förskoleklass uppmärksamma pedagogernas sätt att beskriva  

och förstå konflikter mellan barn, dels att utröna om denna förståelse ses som  

utgångspunkt för hinder alternativt möjlighet till utveckling och lärande. 

 

Forskningsfrågor 

Vad anser pedagogerna vara en konflikt? 

Hur arbetar pedagogerna i konfliktsituationer som uppstår i barngruppen? 

Hur tolkar och förstår pedagogerna konflikterna och hur kan denna förståelse komma att 

påverka utveckling och lärande?  

 

Metod 
Här beskriver vi det kvalitativa och kvantitativa angreppssättet. Vi kommer även att 

presentera olika aspekter som vi har haft i åtanke när vi genomfört vår studie. Vi har delat in 

dessa aspekter i underrubrikerna; Urval, Genomförande, Forskningsansats, Kvalitativa 
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intervjuer, Observationer, Hur vi registrerade observationerna, Analysmetod och Etiska 

överväganden.  

 

Urval 
Vi valde att intervjua och observera tre lärare i förskoleklass i en kommun i Norrbotten, 

urvalet grundade vi på att de är utbildade förskollärare och erfarenhet av arbete i barngrupp. 

Vi valde att de ska arbeta i samma förskoleklass för att få en möjlighet till att se om det finns 

en spridning av metodval och arbetssätt inom samma arbetslag. Trost (2005) menar att urvalet 

skall vara kopplat till det man tänkt undersöka. I och med att vi undersökte ett arbetslags 

tankar, förhållningssätt och metodval kring konflikter begränsade vi oss till de personer som 

hör till arbetslaget emellertid så fick vi bortfall av en informant på grund av en längre tids 

ledighet.  

 

Genomförande 

Vi började med att sitta tre hektiska dagar i september med att skriva PM till vårt 

examensarbete utifrån den tidigare forskningen i ämnet som vi hade sökt fram och läst. Vi 

lämnade in PM:et fredagen den 24 september. Under vecka 41 blev vi tilldelad vår 

handledare. Vi stämde träff med handledaren under vecka 44 för att diskutera vårt PM samt 

vårt fortsatta arbete med examensarbetet. Efter mötet med vår handledare diskuterade vi fram 

ett mer specifikt syfte och de forskningsfrågor vi skulle arbeta efter. Vecka 46 kontaktade vi 

våra informanter för att förbereda dem inför intervjuer och observationer, samtidigt bestämde 

vi också ett mer exakt datum, tid och plats för genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes vecka 47 och efter ytterligare kontakt med informanterna under vecka 48 

bestämdes datum för observationerna. Observationerna genomfördes under vecka 49.  

 

Forskningsansats  
Kvale (1997) beskriver två olika metoder vi kan använda oss av i en forskning, kvantitativ 

och kvalitativ metod. Skillnaden mellan dessa är att kvalitativ avser arten och egenskaperna 

hos något, medan kvantitativ mäter mängden av något. Vilket av dessa verktyg vi väljer 

menar han beror vilka forskningsfrågor vi har. Eftersom vi hade som syfte att i en 

förskoleklass uppmärksamma pedagogernas sätt att beskriva och förstå konflikter mellan barn 

och dels att utröna om denna förståelse ses som utgångspunkt för hinder alternativt möjlighet 
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till utveckling och lärande ansåg vi att den kvalitativa forskningsansatsen är den som passade 

vår studie bäst.  

 

Patel och Davidson (2003) tar upp olika ansatser när det gäller att relatera teori och empiri till 

varandra. Den deduktiva ansatsen kännetecknas av att forskaren utifrån den befintliga teorin 

samlar in och tolkar empiri, i slutändan relateras också resultatet till den redan befintliga 

teorin. Ser man till den induktiva ansatsen är det något av en motsats till den deduktiva 

ansatsen. Vidare menar Patel och Davidson att forskaren i den induktiva ansatsen formulerar 

en teori utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Båda 

ansatserna har sina för- och nackdelar menar författarna, fördelar i en deduktiv ansats är att 

objektiviteten stärks då utgångspunkten ligger i den tidigare forskningen medan det i samma 

stund kan vara så att den tidigare forskningen gör att forskaren påverkas i den grad att inga 

nya rön upptäcks. Patel och Davidson påpekar emellertid att den induktiva ansatsen 

ofrånkomligen påverkas av forskarens egna idéer och föreställningar även om utgångspunkten 

inte är i en befintlig teori. Vår studie kan liknas vid en deduktiv ansats då vi har utgått från 

tidigare forskning och de befintliga teorier som framkommit i ämnet. 

 

Kvalitativa intervjuer  
För att kunna ta reda på hur pedagogerna tänker och arbetar kring konflikter valde vi att 

använda oss av kvalitativa intervjuer. Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun är det 

sätt där forskaren får reda på den intervjuades livsvärld och relationen till den, vi tyckte att 

detta passade in vår studie eftersom vi ville få fram pedagogernas upplevelser och känslor 

kring konflikter och hur de ser på dessa. För att få en förståelse för informanternas 

uppfattningar och tolkningar av fenomenet konflikter valde vi att ha livsvärldsfenomenologi 

som kvalitativ ansats, Bengtsson (2005) framhåller att livsvärldsfenomenologi studerar 

informanternas relation till fenomenet. Författaren lyfter att den livsvärldsfenomenologiska 

forskningsansatsen betonar att vi måste koppla resultaten till annan forskning för den ska bli 

poängfylld. ”Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, 

vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut.” (Trost, 2005, sid. 

23). Eftersom vi i vårt syfte strävade efter att få svar på frågan hur har vi kunnat koppla det 

till Trost som menar att den kvalitativa forskningsintervjun just strävar efter att få svar på 

frågan hur, snarare än varför. Vi har även använt oss utav observationer och i enlighet med 

Kvale som menar att om vi vill ha reda på en grupps självklara antaganden kan vi använda 
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observationer som komplement till intervjuer, ansåg vi att det var ett bra tillvägagångssätt att 

kombinera intervjuer med observationer.  

 

Kvale (1997) menar att det är viktigt att skapa kontakt med den vi intervjuar, eftersom 

samtalet annars inte kommer att få något djup utan enbart vara en artig konversation vilket 

inte är meningen med en kvalitativ intervju. Han lyfter också att det gemensamma intresset, 

samspelet, frågorna och svaren som intervjun innehåller är där som kunskap utvecklas. Vi 

som intervjuare menar Kvale måste se till att den intervjuade är trygg nog att berätta om sina 

upplevelser och känslor.  

 

Innan intervjun anser Kvale (1997) att vi ska berätta syftet med intervjun och arbetet, vilket vi 

valde att göra eftersom vi anser att det ger de intervjuade en större förståelse för vart fokus i 

intervjun ligger. Något annat som Kvale framhåller som betydelsefullt inför intervjuer är att 

ha tillägnat sig en omfattande kunskap om det som ska undersökas eftersom den nya 

kunskapen som framkommer i intervjun ska införlivas med det vi redan vet, detta har vi tagit 

fasta på och undersökt om det fanns tidigare forskning inom området och vad denna forskning 

tar upp.  

 

Vidare lyfter Kvale (1997) att vi under intervjun kan välja att försöka få nyanserade 

beskrivningar av de undersökta fenomenen som vi efter intervjun försöker tolka, alternativt att 

vi under själva intervjun tillsammans med intervjupersonen försöker tolka och klargöra 

beskrivningar av de undersökta fenomenen. Vi valde dock att försöka få så nyanserade 

beskrivningar som möjligt under själva intervjun för att därefter tolka dem. Detta ansåg vi 

passade oss bäst då vi skulle använda oss av materialet till de följande observationerna. Trost 

(2005) menar att genom den kvalitativa intervjun kan vi med enkla raka frågor få komplexa 

och väldigt innehållsrika svar, vilket är det vi var ute efter i vår studie. 

 

Som sista fråga anser Kvale (1997) att vi ska använda sig av en fråga som tillåter 

intervjupersonen ta upp frågor som kan ha kommit upp under intervjun, det kan vara att vi 

t.ex. frågar om intervjupersonen har något mer att tillägga. Detta är något som vi har använt 

oss utav i våra intervjuer, eftersom vi har ett ämne som kan väcka många frågor och 

funderingar hos de vi intervjuar.  
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Innan vi började med intervjuerna formulerade vi en intervjuguide (bilaga 2) som vi kunde 

använda som stöd under intervjuerna, Kvale (1997) menar att en intervjuguide kan ta upp de 

ämnen som intervjun handlar om alternativt kan den ha några väl formulerade frågor. Patel 

och Davidson (2003) menar att dessa frågor ska vara formulerade på ett sådant sätt att det inte 

går att missförstå dem. Vidare menar Patel och Davidson i samförstånd med Trost (2005) att 

det är av stor vikt att vi är inlästa på ämnesområdet innan vi formulerar en intervjuguide, 

därför valde vi att först läsa all litteratur till bakgrunden innan vi formulerade vår 

intervjuguide.  Vi valde att använda oss av en intervjuguide som innehöll ett antal 

omsorgsfullt formulerade frågor. Dessutom har vi också bedömt dem både tematiskt och 

dynamiskt som Kvale beskriver, detta för att se att frågorna har koppling till de teoretiska 

föreställningarna och för att det skulle bli ett bra samspel och dialog under intervjuernas gång. 

Trost lyfter även att vi under intervjun inte skall vara rädda för tystnad utan låta den 

intervjuade få tid att tänka över frågan, det kan då komma ytterligare svar.  

 

Inför våra intervjuer tog vi del av Kvale (1997) kvalifikationskriterier för intervjuaren, detta 

eftersom det ger oss kunskap om hur vi bör förhålla oss under intervjun och vad vi bör tänka 

på för att få ut det mesta av intervjun. Vi reflekterade över om vi skulle intervjua enskilt eller 

par, och i likhet med Trost (2005) kom vi fram till att för oerfarna intervjuare som vi är kan 

det vara lämpligt att intervjua i par. Det är då viktigt som Trost lyfter att vi är samspelta i 

intervjun, vilket vi ansåg oss vara. ”Det kan också vara ett gott stöd att vara två om de två är 

samspelta så utför de vanligen en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse 

än endast en skulle göra.” (Trost, 2005, sid. 46).  

 

Att bestämma plats för intervjun anser Trost (2005) vara svårt eftersom det är flera faktorer 

som spelar in för att intervjun skall bli så bra som möjligt. Vi valde att, liksom Trost anser att 

forskaren kan göra, låta de intervjuade bestämma plats för intervjun. ”Inte sällan säger man 

sig att den intervjuade skall få bestämma var man skall hålla till. Om nu en person ställer upp 

för en intervju så skall väl hon eller han också få rätt att fatta det beslutet.” (Trost, 2005, sid. 

45). 

 

Hur lång tid intervjun skall ta är även något som vi tog i betänkande. Trost (2005) påpekar att 

vi inte bör ha för lång tid, samt att vi måste ta hänsyn till verksamheten som den intervjuade 

hör till. Med detta i åtanke valde vi att planera intervjuer som tog cirka 30 minuter, vilket 
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Trost anser vara en lämplig tid. Skulle det behövas mer tid anser han att vi hellre skall komma 

tillbaka och göra fler intervjuer. 

  

Under intervjuerna använde vi oss av bandspelare för att senare kunna gå tillbaka och 

analysera och bearbeta intervjusvaren, med hjälp av det inspelade fick vi även möjlighet att 

kunna lyssna på intervjuerna flera gånger. Kvale (1997) menar att genom att använda sig av 

bandspelare kan vi koncentrera oss på intervjuns dynamik och ämne. Han betonar dock vikten 

av att kontrollera att inspelaren håller god kvalitet och kan placeras så att alla medverkande i 

intervjun hörs tydligt. Trost (2005) framhåller att vi först kollar av att det är okej att vi spelar 

in, och om de intervjuade inte vill bli inspelade måste vi acceptera det och välja en annan 

metod. Författaren anser även att vi måste ha i åtanke att många kan bli besvärade och 

hämnade av att bli inspelade, vilket vi hade när vi analyserade materialet.  

 

Observationer 
Efter att ha bearbetat resultatet av intervjuerna gjorde vi även observationer av pedagogerna i 

samma förskoleklass där intervjuerna utfördes. Patel och Davidson (2003) lyfter att 

observationer är en god vetenskaplig metod för att samla in information. I likhet med Kvale 

(1997) anser Patel och Davidson att observationer i fält är den bästa metoden när det gäller att 

få reda på människors beteenden och deras samspel med omgivningen i deras naturliga miljö.  

 

Genom våra förstudier dvs. litteraturgenomgång samt intervjuer, fick vi möjlighet att se vilka 

beteenden som är representativa för det vi skulle observera, vilket Patel och Davidson (2003) 

lyfter är en svårighet med observationer. Utifrån dessa beteenden formulerade vi ett 

observationsschema (bilaga 3) vilket Patel och Davidson menar är ett av villkoren för att 

metoden ska svara upp mot kraven för en vetenskaplig teknik. 

 

Genom att vara två som observerade samma situationer hoppades vi kunna få en bredare bild 

av vad som hänt i situationen. Patel och Davidson (2003) menar att det kan vara svårt att 

skilja på vad som är en tolkning och vad som egentligen händer i situationer. ”När vi 

använder oss av observationer i en undersökning måste vi skilja på faktiska beteenden och 

tolkningen av vad beteendet betyder.” (Patel & Davidson, 2003, sid. 90). Vi kom att vara icke 

deltagande under observationerna och med det menar Patel och Davidson att vi står utanför 
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aktiviteterna och vidare framhåller författarna att vi inte ska börja observera direkt utan 

avvakta till individerna har vant sig vid vår närvaro.    

 

Hur vi registrerade observationerna 
Här presenterar vi de forskare som är grund till vårt observationsschema (Bilaga 3).  

 

Auktoritär 

Rosenthal och Gatt (2010), Hamre et al. (2008), Silver och Harkins (2007) och Doppler-

Bourassa et al. (2008) beskriver ett auktoritärt förhållningssätt som pedagogen kan ha.  

 

Medlande 

Silver och Harkins (2007), Malten (1998) och Doppler-Bourassa et al. (2008) lyfter ett 

medlande förhållningssätt gentemot barnen i en konfliktsituation.  

 

Barnfokuserat synsätt 

Doppler-Bourassa et al. (2008), Malten (1998) och Silver och Harkins (2007) redogör för ett 

barnfokuserat synsätt, där pedagogen tillsammans med barnen kommer fram till en lösning. 

Pedagogen använder sig av aktivt lyssnande, har problemlösande samtal och förhandlingar 

samt medbestämmande där alla får komma till tals.  

 

Vuxenstyrd och pedagogfokuserat synsätt 

Silver och Harkins (2007), Rosenthal och Gatt (2010), Doppler-Bourassa et al. (2008) och 

Hamre et al. (2008) karaktäriserar ett vuxenstyrt och pedagogfokuserat synsätt. I detta menar 

de ingår att pedagogen ger regler och direktiv, säger vad som hänt genom att vara en domare 

och att man tidigt ska träna barnen för att de inte ska bli ohanterliga. 

 

Avbrytande  
Rosenthal och Gatt (2010) och Silver och Harkins (2007) beskriver ett avbrytande och 

ignorerande bemötande av barnen.  
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Analysmetod 
I vår bearbetning och analysering av empirin har vi utgått från Trost (2005) tre steg som vi 

valde att arbeta efter samt Kvales (1997) tankar kring detta. Det första steget menar Trost är 

att vi samlar in materialet, genom t.ex. intervjuer eller som i vårt fall både intervjuer och 

observationer. I likhet med Kvale fick den intervjuade under det första steget spontant berätta 

om sin livsvärld, vad hon upplever och känner kopplat till det aktuella ämnet.  

 

Det andra steget anser Trost (2005) är att vi analyserar det insamlade materialet, det menar 

författaren att vi gör genom att läsa igenom det vi skrivit ut, fundera över vad vi såg och om 

vi hörde/uppmärksammade något speciellt. Genom detta framhåller Trost att vi kan få fram en 

del intressanta tankegångar. Däremot betonar Kvale att i detta steg gör vi en klarläggning av 

materialet där vi tar bort överflödigt material som avvikelser och upprepningar och skiljer ut 

det väsentliga från det oväsentliga. Vi valde att kombinera båda författarnas tankar genom att 

först göra en klarläggning och sedan läste vi igenom och reflekterade över materialet. Kvale 

menar att vi ska utgå från undersökningens syfte och teoretiska antagande för att få fram vad 

som är väsentligt för tolkningen vilket vi tog fasta på.  

 

Det tredje steget som Trost lyfter är att vi tolkar materialet – visar att det intressanta verkligen 

är intressant. Författaren framhåller att dessa tre steg kommer att gå in i varandra, för redan 

under insamlandet av empiri kommer vi mer eller mindre automatiskt göra tolkningar.  

 

Trost (2005) menar att när vi analyserar materialet vill vi få fram olika beteendemönster som 

vi sedan kan ha i olika analytiska kategorier. Genom våra intervjuer och observationer har vi 

tänkt försöka få fram dessa och kunna koppla dem till våra forskningsfrågor. Vidare anser 

Trost att det är av stor vikt att vi inte överanalyserar vårt material och försöker läsa mellan 

raderna.  

 

Reliabilitet och validitet 

I analysen måste vi ta reliabilitet och validitet i betänkande, Trost (2005) lyfter fyra 

komponenter som hör till det sammansatta begreppet reliabilitet; 

 

1. Kongruens, som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma 

sak; 
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2. Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar; 

3. Objektivitet, har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera – om 

de registrerar samma sak likadant så är objektiviteten hög; 

4. Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller 

attityden eller vad det kan vara fråga om inte ändrar sig. 

(Trost, 2005, sid. 111). 

 

Trost menar dock att konstans inte är aktuell på samma sätt i kvalitativa intervjuer som i 

kvantitativa, vilket vi hade i åtanke i vår analys, han menar att det är förändringar man vill 

komma åt i kvalitativa intervjuer. Genom att vi använde oss utav dessa fyra komponenter som 

Trost lyfter kunde vi analysera reliabiliteten i vår studie. Trost framhåller att det kan vara 

svårt att kontrollera reliabiliteten i en kvantitativ studie men att genom att vi som intervjuare 

har varit lyhörda och uppmärksammat visuella uttryck, tonfall och olika uttryck kunde vi 

lättare kontrollera reliabiliteten. Därigenom fick vi anpassa dessa fyra komponenter till en 

kvalitativ studie för att kunna använda oss utav dem i vår analys. ”I samband med kvalitativa 

studier blir dessa begrepp och termer en smula annorlunda, som jag försökt antyda ovan.” 

(Trost, 2005, sid. 113).  

 

Trost (2005) menar att validitet är att den metod vi väljer att använda oss av och frågorna vi 

formulerar mäter det dem är avsedd att mäta, utifrån detta formulera vi våra frågor så att vi får 

svar på det vi är ute efter och inte något annat. Kvale (1997) framhåller tre aspekter av 

validering, att kontrollera, att ifrågasätta och att teoretisera. Att kontrollera menar Kvale är att 

vi har en kritisk syn i vår analys för att motverka förvrängd tolkning. Vidare menar författaren 

att ifrågasätta består av att vi måste svara på frågorna vad och varför före vi svarar på frågan 

hur i vår studie, att innehållet och syftet ska komma före metoden. Att teoretisera menar han 

är att vi har satt oss in i tidigare forskning om det undersökta ämnet och därigenom kunna 

kontrollera att metoden undersöker det som var tänkt. Dessa tre aspekter som Kvale beskriver 

har varit vägledande i vår studie.  

 

Etiska överväganden  
I vår studie har vi jobbat efter vetenskapsrådet etiska principer och rekommendationer 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Vetenskapsrådet lyfter individskyddskravet som är 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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till för att skydda samhällets medborgare mot olämplig insyn i t.ex. livsförhållanden, men 

även som skydd mot att utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning 

av forskare i deras arbete. Individskyddskravet har fyra allmänna huvudkrav som vi kommer 

att ha i åtanke och jobba efter i vår studie; 

 

Informationskravet Forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 

Samtyckeskravet Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet Uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 

skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. 

 

(Vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, sid. 7-14, 2010-

11-17). 

 

Vidare lyfter de i artikeln att vi är skyldiga att informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagare att det är frivilligt att delta samt att de har möjlighet att avbryta sin 

medverkan. Trost (2005) lyfter vikten av att vi berättar att det som talas om i intervjun är 

konfidentiellt samt att det inte kommer att framgå vem den intervjuade är i rapporten. Dock 

framhåller Trost att vi inte skall lova att förstöra insamlat material om den intervjuade vill dra 

sig ur senare eller under intervjun. Han menar på att detta material är intervjuarens egendom, 

som han eller hon lagt ner tid på att samla in. Den intervjuade skall ändå tillåtas att dra sig ur 

när helst hon eller han känner för det.  

 

Vidare framhåller Vetenskapsrådet att vi skall ha samtycke av de delaktiga i studien och i de 

fall det är med barn under 15 år skall samtycke ges av förälder/vårdnadshavare. Ytterligare 

ska alla uppgifter som kan knytas till en person hanteras på sådant sätt att utomstående inte 

kan knyta samman de.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Vetenskapsrådet rekommenderar även att vi ger berörda personer möjlighet att vid intresse 

kunna hitta samt läsa forskningsresultaten när de publiceras. Varvid vi som forskare bör vid 

lämpligt tillfälle fråga de berörda om detta.  

 

Vi har formulerat ett avtal (Bilaga 1) utifrån ovanstående anvisningar där vi binder oss till att 

följa dessa. Detta avtal överlämnades till informanterna vid intervjutillfället då de fick läsa 

igenom och vi alla skrev under. 

 

Resultat 
I detta kapitel redogör vi för den empiri som är relevant i förhållande till vårt syfte och 

forskningsfrågor. Vi har disponerat empirin utifrån våra forskningsfrågor för att få en bättre 

översikt av resultatet. Resultatet från intervjuerna är presenterat under rubrikerna intervju 

pedagog 1 alternativt intervju pedagog 2, resultatet från observationerna är presenterat under 

rubriken observationer.  

 

Vad anser pedagogerna vara en konflikt? 
Här presenterar vi pedagogernas syn på konflikter, vi har delat in det i underrubrikerna 

begreppet konflikt och en typisk konflikt i barngruppen. 

 

Begreppet konflikt 

Intervju Pedagog 1 

Informanten menar på att en konflikt är när två barn är ovänner och i vissa fall inte kan lösa 

det själva eller att de kan lösa det själva men det är ett rejält bråk; ”att det är en oenighet som 

inte går vidare till någon kreativ lösning.”. När man har en lösning på det så är det inte en 

konflikt menar pedagogen. Vidare menar hon på att vardagliga meningsskiljaktigheter inte är 

konflikter. Hon lyfter även att det är svårt att hantera situationer där något barn är dum med 

ett annat barn daglig dags eller ett barn är utsatt.   

 

Intervju pedagog 2 
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Informanten menar på att konflikter är något som sker mellan barnen och som de kommer och 

behöver hjälp med. Hon anser att grunden till konflikter är en meningsskiljaktighet mellan 

barnen då det inte känns bra för ena eller båda parterna som är inblandade. Hon 

vidareutvecklar detta genom att säga att i vissa fall kan det vara så att ena parten tycker att det 

inte känns bra medan den andra parten inte ens har märkt att det är en konflikt, detta leder då 

till att de blir sura och arga på varandra. 

Dessutom betonar hon; ”att det hela tiden händer saker i barngruppen och gruppdynamiken 

förändras, barnen stöter och blöter i varandra” och det är fullkomligt normalt men det kan 

leda till konflikter. 

 

En typisk konflikt i barngruppen 
Intervju pedagog1 

Informanten menar att typiska konflikter i deras barngrupp är i leken eller i situationer där de 

ska stå i led, exempelvis ett led för att gå till matsalen. I leken handlar det om roller som 

kolliderar; ”barnen vill vara samma roller och kan inte komma överens om vem som ska vara 

vad” och detta kan medföra att de blir ovänner. Pedagogen säger att barnen har jobbigt med 

sin kropp och med det menar hon att de inte riktigt har kontroll på den, i ledsituationer menar 

hon då att de kan råka slå till varandra eftersom barnen står så tätt inpå. Vidare menar hon då 

att det kan uppstå en konflikt eftersom det utsatta barnet tycker att han eller hon blev slagen. 

 

Intervju pedagog 2 

Informanten anser även hon att det är i lekar som konflikter uppstår. Hon lyfter konflikter i 

samband med roller i leken, det handlar om att ett av barnen inte hänger med i leken när den 

ändrar riktning på grund av att barnet tappar fokus eller lämnar leken en stund, för att 

exempelvis gå på toaletten. När sedan barnet ska återuppta leken så tror hon att det 

fortfarande är samma lek som tidigare och när leken ska fortsätta så blir det en konflikt om 

vilken sorts lek det är.  

 

Det kan också vara så att ett barn kliver in i en lek utan att veta vad den handlar om och det då 

kan bli en konflikt mellan barnen om vilken sorts lek det är. Pedagogen framhåller även att en 

konflikt kan uppstå i konstruktionslekar där det kan handla om att ett bygge har blivit raserat. 

Barnet som fått bygget raserat blir arg och ledsen medan barnet som förstört bygget inte 
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känner sig delaktig i det som hänt, varav det uppstår en konflikt mellan dem. ”Den som då rev 

det här bygget har kanske inte ens märkt det.” 

 

Observationer 

I våra observationer kunde vi se konflikter i ledsituationer. Det handlade om att barnen 

knuffades och sparkades, vilket var något som den ena pedagogen tog upp som en typisk 

konflikt i deras barngrupp.  

 

Sammanfattning 

En skillnad som vi har uppmärksammat angående vad pedagogerna anser vara en konflikt är 

att den första intervjuade pedagogen anser att en konflikt inte är vardagliga 

meningsskiljaktigheter mellan barnen vilket den andra intervjuade pedagogen lyfter är 

grunden till en konflikt. Likheter som vi kunde upptäcka mellan pedagogerna är att båda 

nämner att konflikter ofta handlar om roller i leken.  

 

Hur arbetar pedagogerna i konfliktsituationer som uppstår i barngruppen? 

Här presenterar vi hur pedagogerna förhåller sig och arbetar i konfliktsituationer. För att göra 

det mer översiktligt har vi delat in det i underrubrikerna pedagogernas förhållningssätt, 

pedagogernas samarbete i arbetslaget och konflikthanteringsmetod.  

 

Pedagogernas förhållningssätt 

Intervju pedagog1 

Utifrån intervjun framgår det att informanten använder sig av en medlande strategi i 

konflikthanteringssituationer och har ett förhållningssätt gentemot barnen där fokus ligger på 

barnens egna upplevelser och känslor. Hon menar att det är viktigt att varje barn ska få tala till 

punkt utan att bli avbruten, samt att alla inblandade ska få komma till tals. Pedagogen ser barn 

som kompetenta och att de måste få en chans att själva prova på att lösa konflikter utan en 

vuxens inblandning, men vid behov finns hon med som stöd och samtalsledare.  

 

Intervju pedagog 2 
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Informanten vill att barnen ska försöka lösa konflikten själva, men om de inte kan det så intar 

pedagogen en medlande roll i konflikthanteringen. Hon vill att barnen ska få komma med 

egna lösningar och ser dem som kompetenta till det.  

 

Observationer 

Under våra observationer kunde vi se båda pedagogen använda sig av både auktoritära 

konflikthanteringsmetoder samt medlande konflikthanteringsmetoder. De medlande 

konflikthanteringsmetoderna gick efterhand över till att bli mer auktoritära under 

konflikthanteringens gång. I observationerna framgår det även att alla inblandade barn i vissa 

av konflikterna inte fick komma till tals.  

 

Konflikthantering 
Intervju pedagog 1 

I den första intervjun tror pedagogen; ”att man går in lite för fort i konflikten och styr och 

bestämmer själv som vuxen, istället för att sätta sig ned och lyssna av vad sägs./…/ Det är 

någonting jag tycker att man ska tänka på litegrann, att inte gå och gripa in direkt ” Om 

pedagogen upplever att det inte finns någon kreativitet eller möjlighet till lösning så går hon 

in och styr samtalet i konflikthanteringen och vidare betonar hon att hon aldrig släpper 

samtalet förrän de kommit fram till en lösning. 

 

I intervjun beskriver pedagogen en samtalsmodell hon använder sig av i konflikthantering där 

hon först sätter sig ner tillsammans med de inblandade och lyssnar av varje barn och dennes 

upplevelse om vad som har hänt. Det som är viktigt är att varje barn får berätta utan att bli 

avbruten. Efter att barnet har berättat om sin upplevelse återberättar hon detta inför hela 

gruppen. Denna samtalsmetod använder pedagogen för att barnen ska få höra vad de själva 

har sagt och även sina kamraters upplevelse. Efteråt frågar hon vad barnen har för tankar 

kring det som är sagt ”det är ganska intressant vad som händer då, för då har de hört sig 

själva, de har hört kamraterna och de har hört mig upprepa vad de har sagt. Nästan alltid så 

hör de då att det har blivit något missförstånd.” 

 

I vissa fall kan pedagogen tycka att det är lämpligt att ge förslag på passande tillvägagångssätt 

och tankesätt till barnen för att komma till en lösning då barnen inte själva kommer någon 

vart. Vid en ny konflikt kan pedagogen gå tillbaka till en tidigare löst konflikt och fråga 



28 
 

barnen om de kommer ihåg om det fanns någon lösning i denna och ofta menar hon på att 

barnen minns och kan använda sig av detta i den aktuella konflikten.   

 

I situationer där det förekommer handgripligheter mellan barnen, till exempel sparkar, betonar 

pedagogen att hon ingriper direkt och sätter stopp. Hon framhäver att detta är något hon aldrig 

tolererar.  

 

För någonstans är det lätt att ha det här rätt och fel tänkandet – du gör inte 

om det här, för du får bara inte göra så här. (…) Men då har jag sett själva 

sparken sen måste jag ju fortfarande kolla vad var det som hände i det här, 

det är ju bara en del av det men sparken är aldrig acceptabel och den 

kommer jag aldrig någonsin att tolerera. 

 

Det förebyggande arbetet rör sig om att ge barnen verktyg för att lösa konflikter, vilket 

handlar om samarbete och hur man gör om man tycker olika. Pedagogen menar att de utgår 

från den aktuella barngruppen i detta arbete och dessa verktyg tillägnar sig barnen till stor del 

genom lekar och övningar till exempel dramaövningar både utomhus och inomhus. Vidare 

berättar hon att de har intervjuer med barnen på hösten och våren och de försöker titta om det 

är någon som går undan eller är ledsen, men de uppmanar också föräldrarna att direkt tala om 

ifall de upplever något som är tokigt.   

 

Intervju pedagog 2 

Informanten beskriver en konfliktsituation där ett barn kommer och berättar att någonting har 

hänt som inte känns okej. Det första som pedagogen gör är att be barnet själv försöka prata 

med kamraten. Om det skulle visa sig att det inte fungerar och barnet återigen kommer 

tillbaka och ber om hjälp så följer pedagogen antingen med till platsen för händelsen eller 

väljer att gå till ett neutralt rum så att platsen inte ska vara så laddad, till exempel kontoret. 

Emellertid menar hon att hon ofta går tillbaka till platsen där konflikten har uppstått eftersom 

det många gånger kan vara någon fler som är inblandad. Barnen får då berätta vad som har 

hänt utifrån deras egen synvinkel och när de fått berätta hela sin historia så menar hon att det 

kan komma något helt annat ur den ursprungliga konflikten. ”En har blivit jättesur, för hans 

bygge har blivit raserat, och han är jättesur på den som rev bygget som inte ens märkte att 

det blivit rivet för det barnet lekte en annan lek.” 
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I likhet med den första intervjuade tycker pedagogen att man vid handgripligheter ska agera 

direkt, hon menar att man lyfter bort eller går emellan barnen för att det inte ska bli akuta 

kroppsliga skador.   

 

Som förebyggande arbete lyfter hon att de har mycket samtal i barngruppen där de pratar om 

tidigare händelser och dess följder och konsekvenser, samt hur man kan tänka annorlunda. 

Hon menar att barnen får komma med lösningar. ”Hur tänker ni att man kan göra en sån här 

gång? Hur ska vi göra så det inte händer igen? Det är ett arbete som hela tiden pågår, man 

lyssnar av barnen och tittar.” När man har lämnat en konflikt anser pedagogen att det ska 

kännas skönt för egen del och för de som var inblandade i den och att man kan släppa 

händelsen. I vissa fall kan det vara aktuellt att hänvisa till en tidigare konflikt till exempel om 

det handlar om att boxas. Detta för att göra barnen uppmärksamma på vad som sades den 

gången och vad som gjordes.  

 

Observationer 

Observationerna vi gjort visar på att i vissa fall kunde ena pedagogen säga vad som hade hänt 

under konfliktens gång, efter att barnet hade berättat sin upplevelse. För att få sig en förståelse 

av upplevelsen använde hon sig av aktivt lyssnande där hon ställde frågor till barnet. Aktivt 

lyssnande kunde vi även se den andra pedagogen använda sig av.  

 

Vidare kunde vi i våra observationer uppmärksamma att pedagogerna i många fall avbröt 

konflikter utan att ha kommit fram till en gemensam lösning med barnen. Det kunde bland 

annat ske genom att pedagogen bestämde hur utgången av konfliktlösningen skulle te sig, 

genom att säga vad barnen ska göra. Ytterligare synliggjordes situationer där ena pedagogen 

inte agerade i en konfliktsituation, utan valde att ignorera barnen. Detta trots att i en av 

situationerna påkallade ett av barnen pedagogens uppmärksamhet.  

 

Pedagogernas samarbete i arbetslaget  

Intervju pedagog 1 

Informanten menar på att om hon ser någonting som hon upplever som en konflikt i 

barngruppen som hon inte tycker är okej så kan hon sätta hela barngruppen i en samling, och 

hennes kollega får uppdraget att intervjua henne inför barnen om hur hon upplever och känner 

inför konflikten. Ofta kan vara så att kollegan inte vet vad det handlar om men genom att 
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ställa enkla öppna frågor berättar pedagogen sitt bekymmer över vad hon har sett eller hört. 

Detta är något som kommer av att dessa två pedagoger har arbetat tillsammans länge menar 

den intervjuade. På grund av detta menar hon att de även kan ta diskussionen över en kafferast 

om hur det blev och om de måste gå vidare med konflikten, det är bara i undantagsfall som de 

måste ta det under en planeringstid. Dessa två pedagoger har gått en utbildning i relation och 

nätverk och utifrån det har de försökt att utveckla sina tankar kring relation och nätverk i 

arbetet med barngruppen. Den intervjuade menar att den andra pedagogen i arbetslaget har 

arbetat så kort tid med dem och därför är hon inte riktigt säker på om de har samma tankesätt 

när det gäller konflikthantering ännu. 

 

Intervju pedagog 2 

Informanten menar att de ständigt samarbetar men tidsbristen gör att det är svårt ibland. 

Samarbetet menar hon kan vara exempelvis att de i arbetslaget resonerar om vad som har 

hänt, kollar av om det varit något, hur man kan arbeta kring det samt att man kan lämna över 

en pågående konflikt till en kollega.  

 

Observationer 

Under våra observationer har vi inte sett något samarbete pedagogerna emellan.  

 

Sammanfattning  

Vi kunde uppmärksamma att båda pedagogerna hade stora likheter i hur de hanterade 

konflikter. I intervjuerna framgick det att de valde medlande metoder i första hand. För båda 

pedagogerna kunde vi se i våra observationer att de ofta började med medlande metoder men 

de övergick till att bli mer auktoritära. Vid handgripligheter framhåller båda pedagogerna att 

de ingriper direkt men om det finns möjlighet vill de att barnen ska få lösa konflikterna själva 

utan inblandning från en vuxen. I det förebyggande arbetet kunde vi sen en viss skillnad 

mellan de båda pedagogerna där den ena pratade om att ge barnen verktyg genom övningar 

och lekar medan den andra pratade om samtal i barngruppen utifrån tidigare händelser.   

 

Hur förstår och tolkar pedagogerna konflikterna och hur kan denna 

förståelse komma att påverka utveckling och lärande?  

Under denna rubrik beskrivs vilken syn vi kan urskilja att pedagogerna har på konflikter. Vi 

har delat in resultatet i underrubrikerna vardag och hinder eller möjlighet till utveckling.  
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Vardag  

Intervju pedagog 1 

Informanten lyfter att konflikter hör till vardagen, men hon vill skilja på konflikt och vardag. 

”Det beror ju på, vad är en konflikt och vad är vanlig vardag så att säga.”. Hon menar att 

irritation inte är en konflikt utan kommer av att barnen lever så tätt inpå varandra och i likhet 

med en familj kan det då uppstå gnäll och smågnabb.  

 

Intervju pedagog 2 

Informanten framhåller att arbete med konflikter pågår hela tiden, hon menar att man lyssnar 

av barnen och kollar vad som händer. Men hon menar även att man inte kan vara överallt 

samtidigt. ”Man kan ju inte vara på alla rum, alla ställen samtidigt men man kan känna av 

stämningen”. Hon betonar även att man ska kolla av hur man bemöter varandra, eftersom det 

kan uppstå konflikter i barns möten som kan följa med hela dagen.”Fast jag är jättenyfiken 

på dig och du totalt ointresserad av mig, är det något som berör oss båda två.”  

 

Hinder eller möjlighet till utveckling  

Intervju pedagog 1 

Informanten framgår det att pedagogen tycker att arbetet med konflikter ger möjlighet till 

utveckling och lärande, hon använder sig av metoder som tillåter barnen att komma med 

lösningar och tankar kring situationen. Pedagogen finns med som stöd och samtalsledare i 

konflikthanteringen, därigenom kan hon se till att det blir en lösning. Hon lyfter att man inte 

skall se vad som är rätt eller fel, utan se vad som hände och hur man kan gå vidare med det. 

Även vad vi har lärt oss från det och hur man kan se möjligheter.  

 

Intervju pedagog 2 

Informanten menar även hon att konflikter leder till utveckling och lärande, bland annat lyfter 

hon att man inte ska gå in för fort i en konfliktsituation utan lyssna av situationen. Detta för 

att ge barnen möjlighet att träna sig på att konstruktivt diskutera fram en gemensam lösning, 

hon anser att diskussion är en del av livet som är viktig att lära sig och att konfliktsituationer 

ger goda möjligheter till det. Även den här pedagogen pratar om att man ska se till vad som 

hände och följderna och konsekvenserna av det, samt låta barnen diskutera fram lösningar till 

den aktuella situationen och för att en liknande inte ska uppstå. Hon menar även att man ska 
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prata med barnen hur man kan tänka annorlunda och att man inte ska peka ut någon person 

utan det är händelsen som är väsentlig.  

 

Sammanfattning  
Vårt resultat visar på att pedagogerna ser att konflikter ger möjlighet till utveckling och 

lärande. De ser konflikter som en del av vardagen som man ska se möjligheterna med. En 

skillnad som vi kunde se mellan pedagogerna är att den ena upplever att konflikter pågår hela 

tiden och den andra pedagogen ser det som gnäll och små gnabb. 

 

Diskussion 
I följande del diskuterar vi vår metod mot de forskningsteorier som vi tidigare presenterat 

samt vår upplevelse av metoden. Vi diskutera även vårt resultat gentemot den tidigare 

forskning som vi redogjort för och våra egna tankar.  

 

Metoddiskussion 
Här diskuterar vi våra metoder för insamling av vår empiri, i underrubrikerna; Intervju som 

metod, Observation som metod och Allmän metoddiskussion.  

 

Intervju som metod 

Vi valde att använda oss av intervjuer för att få en bild av pedagogernas livsvärld vilket Kvale 

(1997) menar att man får fram genom kvalitativa intervjuer. Detta tycker vi att vi lyckades bra 

med, de intervjuade öppnade sig och berättade om vad de tänker, känner och deras 

erfarenheter vilket Trost (2005) lyfter kommer fram i kvalitativa intervjuer. Under intervjun 

kunde vi känna god och trygg stämning där vi kunde få kontakt med de intervjuade, vilket 

Kvale lyfter är av stor vikt i intervjusammanhanget.  

 

Genom enkäter känner vi att vi aldrig hade kunnat få fram det resultat som vi lyckades med 

nu, eftersom vi inte hade skapat någon relation till informanten och vi hade mist den goda och 

trygga stämningen som vi nu skapade i intervjutillfället. Vidare hade vi inte kunnat få svar på 

frågan hur, som är viktigt för vår studie, vilket Trost (2005) menar är vad den kvalitativa 

intervjun strävar efter att få svar på.  
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Genom att spela in intervjuerna kunde vi lättare bearbeta och tolka materialet. Genom att 

spela in anser vi att vi kunde koncentrera oss bättre på intervjun, eftersom vi i likhet med vad 

Kvale (1997) beskriver inte behöver föra anteckningar. I efterhand kan vi tycka att det hade 

varit en fördel att använda oss av videokamera eftersom vi då även hade fått med oss det 

visuella under intervjun så som ansiktsuttryck och gester. Dock valde vi bort detta eftersom 

bearbetningen av sådant material skulle bli så omfattande ”Genom att videobandet innehåller 

så mycket information blir analysen en tidsödande process.” (Kvale, 1997, sid. 148). Vi anser 

att om någon gör en studie liknande vår och har mer tid till förfogande kan de erhålla 

ytterligare empiri genom att använda sig av videokamera i intervjuerna. 

 

Genom att formulera och använda oss utav en intervjuguide med några väl formulerade frågor 

så blev vi något låst vi denna, men vi anser emellertid att vi inte hade kunnat genomföra 

intervjun utan denna. Kvale (1997) menar att en kvalificerad intervjuare kan avgöra med hjälp 

av sitt omdöme och känslighet hur pass strikt vi måste följa guiden eller om vi kan låta oss 

drivas iväg med den intervjuades svar. Eftersom vi anser oss vara oerfarna intervjuare har vi 

ännu inte utvecklat detta omdöme och känslighet för att vara följsamma på det sätt Kvale 

beskriver.  

 

Observation som metod 

Genom att använda oss av observationer som informationsinhämtande metod fick vi även en 

bild av informanternas självklara antaganden, vilket även Kvale (1997) lyfter att vi får fram 

genom observationer, som kanske inte skulle komma fram i en intervju. Detta upplever vi att 

vi fick fram i våra observationer. Därigenom tycker vi att det var en god idé att använda oss 

av observationer som komplement till intervjuerna.  

 

Observationerna menar Kvale (1997) och Patel och Davidson (2003) visar på människors 

beteenden och deras samspel med sin naturliga miljö. Detta är något som vi hade gått miste 

om ifall vi inte hade använt oss utav observationer och därigenom hade vi tappat viktig 

information till vår studie. I intervjusammanhanget är det möjligt att vi får många teoretiska 

perspektiv, men i observationer kommer fler delar in till exempel att verksamheten är kort om 

personal, de är stressade eller annat som påverkar och som alltid finns med i förskoleklassens 

vardag.  
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Vi hade tidigare varit i kontakt med personalen samt barnen på förskolan, så vi var inte helt 

okända för dem. Vi valde att inte vara deltagande under observationerna, detta eftersom vi 

ville på minsta möjliga sätt påverka pedagogerna, barnen eller utgången av konflikten. Patel 

och Davidson (2003) styrker detta genom att påpeka att deltagande observatörer kan störa 

gruppens naturliga beteenden. Vi försökte förhålla oss i bakgrunden och lyssna av för att 

sedan fylla i vårt observationsschema.  

 

Vidare tog vi beslut om att inte använda oss av filmkamera. Detta beslut grundar sig på att 

barnen och pedagogerna i den aktuella förskoleklassen inte var vana vid att bli filmade. Vi 

anser därför att en filmkamera hade påverkat för mycket på observationstillfällena.  

 

Vår snäva tidsram för studien och att vi inte hade så mycket tid för observationer är något som 

påverkat vår studie. Konflikter är situationer som inte går att planera utan de måste komma 

spontant och om vi hade kunnat observera under en längre period hade vi fått mer material. 

 

Allmän metoddiskussion 

Sammanfattningsvis anser vi att våra metoder för att samla empiri har kompletterar varandra 

väl och vi har fått fram pedagogernas livsvärld, självklara antaganden och deras naturliga 

beteenden. Utifrån vårt syfte ville vi få fram pedagogernas tankar och föreställningar om 

konflikter och hur de arbetar i konfliktsituationer. Vi tror att det är bra att komplettera olika 

informationsinhämtande metoder med varandra för att få en bredare bild av de undersökta 

fenomenen. Genom en större tidsram hade vi kunnat studera fler arbetslag och därigenom få 

ett mer generellt resultat och möjlighet att fördjupa oss mer i ämnet. I denna studie räckte 

tiden enbart till att studera ett arbetslag och dess tankar, föreställningar och arbetssätt.  

 

Resultat diskussion  
Nedan kommer vi att diskutera vårt resultat mot vår bakgrund som bearbetar begrepp och 

tidigare forskning. Vi anser att vi fått goda resultat som ger svar på vårt syfte och 

forskningsfrågor. Vi har valt att även här använda oss av underrubriker för att göra 

diskussionen av resultatet mer översiktlig. De underrubriker vi använder oss av är följande; 

begreppet konflikt, en typisk konflikt i barngruppen, pedagogernas förhållningssätt, 
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pedagogernas samarbete i arbetslaget, konflikthanteringsmetod, hinder eller möjlighet till 

utveckling och vardag. 

 

Begreppet konflikt 

Den första pedagogen anser att en konflikt är när två barn är ovänner, har ett rejält bråk och 

inte kan lösa situationen själv i likhet med det Maltén (1998) beskriver i sin tolkning av 

begreppet konflikt, att en konflikt är en sammanstötning, kollision eller en annan oförenlighet 

mellan barnen. Vidare menar pedagogen att vardagliga meningsskiljaktigheter inte är 

konflikter i motsats till den andra intervjuade pedagogen som anser att grunden till konflikter 

är en meningsskiljaktighet mellan barnen då det inte känns bra för ena eller båda inblandade 

parter. Det sistnämnda påståendet stöder Utas Carlsson (2001) och Maltén genom att beskriva 

att en konflikt råder när olika parters mål och värderingar är oförenliga och minst en av 

parterna på grund av detta får negativa känslor. Den första pedagogens beskrivning av 

svårhanterliga konflikter när någon är utsatt daglig dags stämmer bra överens med Malténs 

tankar om mobbning. Han menar att mobbning föreligger när det gång på gång och över en tid 

är någon som utsätts för kränkande behandling. Vidare anser Maltén att man ska skilja på 

konflikter och mobbning. Då den första pedagogen framhåller att konflikter inte är vardagliga 

meningsskiljaktigheter mellan barnen utan är bland annat när något barn blir utsatt daglig 

dags har vi och pedagogen tolkat observationstillfällena olika, detta eftersom vi anser att 

konflikter är meningsskiljaktigheter.    

 

Den andra intervjuade pedagogen menar på att en konflikt ofta handlar om när ett eller fler 

barn inte förstått att något har hänt, att en konflikt har uppstått. Ellmin (2008) betonar att 

kommunikationen är viktig för att kunna beskriva hur man känner och för att kunna skapa 

goda relationer. Vi anser att den konflikt som pedagogen beskriver handlar om en brist i 

kommunikationen mellan barnen, där de inte lyckas beskriva vad de känner och skapa en god 

relation mellan sig. I Lpo94 framgår det att barnen ska utveckla en kompetens att förstå sitt 

eget agerande och kommunicerade samt dess påverkan på omgivningen. Utifrån den konflikt 

som pedagogen beskriver anser vi att barnen ännu inte har utvecklat denna kompetens.  

  

En typisk konflikt i barngruppen 

I vår studie framgår det att pedagogerna anser att konflikter i deras barngrupp uppstår i leken. 

De menar att konflikten många gånger handlar om vilka roller barnen ska ha i leken. Ellmin 
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(2008) beskriver interpersonella konflikter där det handlar om att barnen har olika mål och 

intressen. När barnen inte är överens över vilka roller de ska ha i leken tycker vi det är en 

konflikt om barnens olika mål och intressen. När barnen vill ha olika roller i leken skapas ett 

spänningstillstånd som leder till konflikter. Malten (1998) beskriver konflikter på olika nivåer, 

bland annat konflikter på gruppnivå vilket vi anser att en konflikt som denna är. Utifrån 

Ellmins konfliktteorier kan vi tolka denna konflikt till den teori som författaren beskriver som 

processteorin. Detta eftersom att konflikten utspelar sig i det sociala samspelet.  

 

Vidare beskriver den första intervjuade pedagogen, samt att vi i våra observationer kunde 

registrera detta, konflikter i ledsituationer. Även denna konfliktsituation tolkar vi som en 

interpersonell konflikt i och med att det oftast i likhet med vad pedagogen beskrev handlar om 

att barnen knuffas och det kan bli något slag. Ellmin (2008) beskriver att slag och annan 

våldsam aktion kan vara ett kommunikativt handlingssätt som barn använder sig av. Det vi 

observerade tolkar vi i likhet med Ellmin att det handlade om en kommunikativ handling. I 

överensstämmelse med den förra beskrivna konflikten tolkar vi även denna som en konflikt på 

gruppnivå.  

 

Pedagogernas förhållningssätt 

Pedagogerna berättar att de hade väldigt mycket att göra och ont om tid, detta på grund av att 

den tredje pedagogen i arbetslaget hade långtidsledigt utan någon ersättare. Silver och Harkins 

(2007) framhåller att det tillvägagångssätt och förhållningssätt som en pedagog väljer beror på 

hur pedagogen mår och hur mycket han eller hon har att göra. Under våra observationer 

kunde vi uppmärksamma detta och vi tror att det kan ha haft en viss påverkan på vår empiri.  

 

Vårt resultat visar på att pedagogerna använder sig av både medlande och auktoritära 

strategier i konflikthanteringen. Pedagogerna beskriver en medlande strategi där de vill att 

barnen ska komma med egna lösningar, de lyfter att det är viktigt att alla barn för komma till 

tals. Vi tolkar deras beskrivning av hur de går in i konflikten som att de gör en bedömning i 

likhet med Ellmins (2008) beskrivning, att man går in i konfliktsituationen och kollar av vad 

som har hänt och vad det beror på. I intervjuerna framgår det att pedagogerna tar hänsyn till 

barnens känslor, idéer och uppmuntrar till en gemensam lösning, i likhet med Silver och 

Harkins (2007) forskning om den medlande konflikthanteringsstrategin. Malten (1998) och 

Doppler-Bourassa et al. (2008) lyfter medbestämmande som en viktig del i den medlande 
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konflikthanteringsstrategin, vilket vi även kan se att pedagogerna använder sig av. ”Hur 

tänker ni att man kan göra en sån här gång? Hur ska vi göra så det inte händer igen? Det är 

ett arbete som hela tiden pågår, man lyssnar av barnen och tittar.”. I en konflikt menar 

Rosenthal och Gatt (2010) att pedagogen ska fokusera på att ta rollen som ett stöd för barnen i 

konflikten. Det den första intervjuade pedagogen säger, ser vi är i samförstånd med Rosenthal 

och Gatts teori, att hon är ett stöd för barnen under konflikthanteringen och med det menar 

hon att hon fungerar som en samtalsledare. Pedagogerna menar att de använder sig av aktivt 

lyssnande i konfliktsituationerna vilket Silver och Harkins menar är en del av medlande 

konfliktlösningsstrategier, som vi kunde se pedagogerna nyttja under våra observationer.  

 

Under våra observationer kunde vi se en antydan att de medlande strategierna gick över till att 

bli mer auktoritära, vilket vi tror kan bero på Silver och Harkins (2007) teori om överhopade 

pedagoger men även har att göra med den första pedagogens tankar kring konflikter och vad 

hon anser vara en konflikt.  

 

I våra observationer kunde vi erfara att pedagogerna berättade vad barnet skulle göra eller 

implementerade sin egen lösning på situationen vilket är i överensstämmelse med vad Silver 

och Harkins (2007) beskriver som en del av den auktoritära konflikthanteringsstrategin. 

Rosenthal och Gatt (2010) framhåller att pedagogen kan ta på sig en roll som domare och 

fokusera på ett barn och komma med anklagelser mot det barnet. Detta kunde vi se användas 

under våra observationer. Rollen som domare kunde vi se genom att pedagogen bestämde 

vem som skulle få komma till tals och därigenom inte lät alla komma till tals. Trots att 

auktoritära metoder enligt Szklarski (1997) kan ge förödmjukade känslor hos barnen, har vi 

inte sett några sådana tendenser. Kan man istället se dessa auktoritära metoder ur Hamre et al. 

(2008) perspektiv där han menar att vissa auktoritära metoder har en positiv utgång?  

 

Konflikthantering 

I likhet med Ellmin (2008) tycker den första intervjuade pedagogen att det är svårt att bedöma 

när man ska eller inte ska ingripa i barnens konflikter, men pedagogen går in när hon upplever 

att det inte finns någon kreativitet eller lösning. Vidare menar pedagogen att hon inte släpper 

konflikten förrän konflikten har fått en lösning. Båda pedagogerna beskriver en 

konfliktlösningsstrategi i likhet med Ellmins tolkning av när en konflikt är löst, att alla 

inblandade parter är överens om att konflikten är löst och att man kan gå vidare.   
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Den första pedagogen beskriver en samtalsmodell som hon använder sig av i 

konflikthantering som bland annat utvecklar den sociala kompetensen vilket Griggs et al. 

(2009) lyfter är en viktig del i konflikthantering. Denna samtalsmodell bygger på att alla 

hjälps åt för att komma fram till en gemensam lösning och vidare tolkar vi att den har mycket 

gemensamt med Maltén (1998) samverkansstrategier, som innehåller problemlösande samtal, 

förhandlingar och vid behov medling från en tredje part. Den samtalsmodell som pedagogen 

använder sig av kan vi koppla till Malténs interaktionistiska teori.   

 

Båda pedagogerna beskriver arbetssätt där de går in i konflikten för att medla mellan barnen 

för att komma till en lösning vilket vissa pedagoger i Rosenthal och Gatts studie menar inte 

alltid är en effektiv metod eftersom de anser att en följd av detta kan bli att barnen lär sig 

skvallra. Vi tycker däremot i likhet med bland andra Maltén att medlande 

konfliktlösningsstrategier är en bra metod för att komma fram till en lösning i en 

konfliktsituation. 

 

De intervjuade låter barnen ge förslag på egna lösningar under konflikthanteringen i likhet 

med Doppler-Bourassa et al. (2008) barnfokuserade arbetssätt, den ena pedagogen menar att 

om barnen inte kan komma med egna lösningar kan hon ge förslag på passande 

tillvägagångssätt och tankesätt för att barnen ska kunna komma vidare. 

 

Vid handgripligheter beskriver pedagogerna att de bedömer situationen och hur de ska hantera 

den i likhet med det Ellmin (2008) beskriver att man ska göra. Det handlingssätt de väljer 

följer Skolverkets allmänna råd samt Lpo94 där det framgår att pedagogerna är skyldiga att 

vidta åtgärder. Här är det viktigt att ha i åtanke Rosenthal och Gatt (2010) teori om att man 

kan misstolka barns lekar som att vara handgripligheter. Broadhead (2009) anser att man först 

ska lyssna av för att se om det är en konflikt eller en lek, innan man går in och avbryter.  

 

Den ena pedagogen menar att det förebyggande arbetet handlar mycket om att ge barnen 

verktyg, dessa verktyg menar hon utvecklar samarbete och hur man gör när man tycker olika. 

Griggs et al. (2009) menar att ett socialt kompetent barn är skicklig i sociala interaktioner, 

genom att tidigt utveckla sociala kompetenser så som att kommunicera och hantera känslor 

menar författarna att barnen får viktiga kunskaper inför konflikthanteringen. Vidare menar 

pedagogen att man utvecklar dessa kompetenser i leken vilket är i likhet med Broadhead 
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(2009) som menar att leken ger en större möjlighet till utvecklingen av sociala kompetenser. 

Vi tycker att lekar är ett bra tillvägagångssätt att utveckla de sociala kompetenserna hos 

barnen, dock anser vi det viktigt att man har ett barnperspektiv och i likhet med det 

pedagogen lyfter att man utgår från den aktuella barngruppen när man planerar. Pedagogens 

tankar stämmer väl överens med Dysthe (2003) beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet, där författaren menar att grundvillkoren för lärande och utveckling är språk, 

kommunikation och samspel. 

 

Den andra pedagogen framhåller att det förebyggande arbetet handlar om samtal med barnen. 

Om man ser det ur den kognitiva kommunikationsteorin så kommer fokus att hamna på den 

enskilda individen och det barnets handlingar, känslor och tankar. Ifall man däremot belyser 

det ur den interaktionistiska kommunikationsteorin kommer inte fokus hamna på det enskilda 

barnet utan man ser händelsen ur ett helhetsperspektiv där flera olika faktorer spelar in till 

exempel samspelet mellan barnen, miljön och barnens upplevelser.  

 

Vidare betonar den andra pedagogen att konflikten är löst när det känns bra för de inblandade 

parterna och man kan gå vidare, detta ser vi är samma tankar som Ellmin (2008) har om när 

en konflikt är löst. Vi tycker att detta är en bra förklaring på när en konflikt är löst, i och med 

att det ska kännas bra för alla i konfliktsituationen. Pedagogen framhåller även att hon ibland 

kan gå tillbaka till en tidigare löst konflikt för att använda den som stöd i konfliktlösningen 

som är aktuell just nu. Detta är en metod som vi inte har funnit i våra studier av tidigare 

forskning, vi tror att detta kan vara ett bra angreppsätt så länge inget barn får negativa känslor 

eller känner sig utpekad.  

 

Silver och Harkins (2007) påvisar i sin studie att pedagoger är mer benägna att använda sig av 

avbrytande konflikthanteringsstrategier än av medling vilket vi kunde se tendenser till i vår 

studie. I vissa fall kunde vi under våra observationer se att pedagogerna avbröt konflikten utan 

att ha kommit fram till en gemensam lösning, detta kunde ske genom att pedagogen 

genomförde sin egen lösning på situationen eller delade på barnen. Vilket stämmer överens 

med Silver och Harkins beskrivning av avbrytande konflikthantering. Kan detta bero på att 

pedagogerna liksom vi tidigare nämnt har till viss del en annan syn på begreppet konflikt eller 

är det som Rosenthal och Gatt (2010) problematiserar att pedagoger inte få erforderlig 

utbildning angående konflikthantering. Våra tankar går även till Silver och Harkins studie 

som påvisar att hur pedagogen mår och hur pass belastad hon eller han är påverkar vilken 
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konflikthanteringsmetod som väljs. Vi tror att det kan vara en blandning av dessa teorier som 

har haft påverkan på pedagogerna men vi anser även att situationen har en stor betydelse.  

 

Vi kunde se situationer där ena pedagogen ignorerade konflikter. Detta menar Rosenthal och 

Gatt (2010) sänder olika signaler till barnen och detta kan ge effekt på hur barnen bemöter 

varandra. Dock så lyfter författaren att det även framgått i deras studie att man inte ska ingripa 

vid konflikter utan låta barnen lösa dem själva för att de inte ska börja skvallra på varandra. 

Detta stödjer även Doppler-Bourassa et al. (2008) som menar att ett barnfokuserat arbetssätt 

bygger på att barnen ska få utveckla sina egna strategier. Om vi ser detta ur Wrethander 

Blidings (2007) perspektiv, kan det handla om att barnen arbetar med att skapa relationer 

mellan sig och lära sig hur samspel och relationer fungerar för att kunna delta i dessa. 

Därigenom kan man tolka pedagogens agerade som att hon lämnar utrymme åt barnen att öva 

sig på detta genom att ignorera konflikten. Vi tycker att det ibland kan vara befogat att 

ignorera konflikter för att i likhet med både Doppler-Bourassa och Wrethander Bliding ge 

barnen möjligheter att själva öva sig på att lösa dessa samt hur de ska agera i det sociala 

samspelet. 

 

Ena pedagogen framhåller att det ur en konfliktsituation kan komma fram något annat än vad 

hon först trodde den handlade om. Detta är i likhet med hur Ellmin (2008) förklarar 

konflikter. ”En del konfliktorsaker kan vara enkla och avgränsade, men så är det långt ifrån 

alltid. Skolans vardagskonflikter har sällan en enkel orsak. I en komplicerad interaktiv 

situation (till exempel klass- och rastsamspel) kan vi kanske aldrig isolera en ensam orsak, 

eftersom det finns en rad samverkande faktorer.”  (Ellmin, 2008, Sid.130). Detta anser vi 

visar på att kommunikationen är viktig i konflikthantering, som Ellmin framhåller, att alla 

barnen får säga vad de tycker, känner och har upplevt. I enlighet med Lpo94 ska eleverna 

utveckla sin medvetenhet om hur ens eget agerande, värderingar och kommunicerande 

påverkar människor runt omkring och för att barnen ska ha möjlighet med detta anser vi det 

viktigt att man ger barnen möjligheter att berätta vad som har hänt som en del i 

konflikthanteringen. Härigenom tror vi att barnen börjar reflektera över deras agerande och 

hur det påverkat andra.  
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Pedagogernas samarbete i arbetslaget 

I våra intervjuer med pedagogerna framgår det att de har ett samarbete inom arbetslaget, de 

har metoder som de gemensamt använder i vissa konfliktsituationer. Utas Carlsson (2001) 

betonar att flera förebilder som jobbar mot samma mål med samma tillvägagångssätt har 

större verkningskraft. Vidare menar hon att man inom arbetslaget ska ha diskuterat fram 

gemensamma värden och förhållningssätt, vilket vi till viss del kunde uppfatta att 

pedagogerna hade gjort. Här kunde vi dock se att detta var mer utmärkande för de två 

pedagoger som hade arbetet en längre tid tillsammans. Vi tror att detta kan bero på att de 

bland annat har gått kompetensutvecklande utbildningar tillsammans som har gjort att de 

utvecklats tillsammans under en längre tid.   

 

Vardag 

De intervjuade framhåller att konflikter är något som hör till vardagen, det är ett arbete som 

pågår hela tiden. Maltén (1998) anser att de som ser konflikter som en naturlig del av 

vardagen inte är lika benägna att se dem som något negativt utan något man måste lära sig 

leva med. Vidare betonar författaren att genom detta synsätt ser man konflikter som en 

nödvändig och positiv del av vardagen som leder till utveckling och förnyelse. Vi tycker att 

det är bra att se konflikter som en naturlig del av vardagen eftersom det enligt Maltén leder till 

att vi inte är lika benägna att se dem som något negativt, men det är också viktigt att se 

möjligheterna till utveckling och lärande i konflikterna och inte enbart som en neutral del av 

vardagen. Det är en balansgång, eftersom det inte får bli en del av vardagen som inte 

uppmärksammas.  

Hinder eller möjlighet till utveckling 

I våra intervjuer berättar båda pedagogerna att de ser konflikter som en möjlighet till 

utveckling och lärande. I motsats till detta betonar Silver och Harkins (2007) i sin studie att 

pedagoger vill utplåna konflikter från skolans miljö och inte kan se något lärande i dem, vilket 

inte är det resultat som framgått i vår studie. Wrethander Bliding (2007) menar att lärandet 

handlar om sociala situationer, samspel och relationer och hur man fungerar i dessa 

sammanhang. Även vi anser att detta är barnens utveckling och lärande eftersom vi är i 

samförstånd med Wrethander Bliding tankesätt om att konflikter uppstår i den sociala 

samvaron. 
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Pedagogerna menar även att ett lärande i konfliktsituationer är själva konflikthanteringen och 

hur man kan gå tillväga för att lösa framtida konflikter. De beskriver denna lärandeprocess på 

ett sätt som har mycket gemensamt med Broadhead (2009) tankar om att man ska utgå från 

barnens erfarenheter och inre värld för att skapa meningsfulla lärandeprocesser.  

 

Avslutande reflektioner 
Under vår studie binder begreppen medling, kommunikation och socialt samspel samman vår 

studie som en röd tråd. Dessa begrepp har varit grundläggande genom hela arbetet och 

kommit fram i våra observationer och intervjuer som centrala i konflikthanteringen. Dessa tre 

begrepp har i den tidigare forskning som vi har studerat inte kopplats samman i så stor 

utsträckning i konflikthantering. Vidare har vi kommit fram till att pedagogerna försöker i 

största möjliga mån se konflikter som möjlighet till utveckling och lärande, men deras 

arbetsbelastning kan verka i motsatt anda i valet av konflikthanteringsstrategier. Valet av 

konflikthanteringsstrategi är avgörande för om konflikten leder till lärande och utveckling.  

 

När man tar del av vår studie är det viktigt att man har i åtanke att den inte är generell, utan är 

starkt kopplad till enstaka personer. Resultatet är väldigt specifikt för dessa och deras tankar 

och åsikter kring det undersökta ämnet. Tolkningarna av resultatet och kopplingarna till 

tidigare forskning är våra egna och någon annan hade kunnat tolka materialet annorlunda, 

men vi hoppas att vi gett en sanningsenlig bild av det undersökta ämnet. 

 

Lärdomar inför vårt kommande yrke  

Vi anser att vi genom vår studie har fått en fördjupad kunskap om och ett nytt perspektiv på 

konflikter och konflikthantering. Vi har vidgat vår syn från att ha haft känslan av att 

konflikter ses som jobbiga och en osäkerhet kring hanteringen av dessa till att konflikter är en 

naturlig del av vardagen och ger stora möjligheter till utveckling och lärande. Genom vår 

studie har vi fått erfara både bra och dåliga tillvägagångssätt att hantera konflikter som har 

gett oss en större säkerhet kring konflikthanteringen i vårt kommande yrke. 

 

Vi har fått flera lärdomar kring intervju och observation som metod som vi kommer att ta med 

oss i vårt kommande yrke. Under arbetets gång har vi fått flera aha-upplevelser och stött på 
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flera svårigheter som har utvecklat oss som användare av dessa informationsinhämtande 

metoder.  

 

Fortsatt forskning 
Under bearbetningen av vårt resultat ser vi en stor möjlighet till fortsatt forskning kring det 

som har framgått. Denna forskning skulle kunna handla om barnens syn och tankar kring 

konflikter samt hur de upplever pedagogen i konflikthanteringen. Szklarski (1997) har 

genomfört en studie om hur elever känner i konfliktsituationer, men det vi efterfrågar är yngre 

barns tankar och upplevelser. Vi anser även att man skulle kunna gå in djupare på vilken 

diskussion pedagogerna har kring värden och regler som är kopplat till konflikterna. Genom 

fortsatt forskning kring ämnet hade man kunnat utveckla en bättre förståelse för pedagogernas 

val av hanteringssätt och barnens reaktioner. Vi anser även att det hade varit intressant med en 

forskning som jämför Waliski och Carlson (2008) tankar kring tidiga åtgärder genom program 

och grupparbete med Broadhead (2009) som menar att pedagogen istället ska ge barnen en 

lekfull pedagogik utifrån barnens erfarenheter och inre värld. Hamre et al. (2008) nämner att 

auktoritära metoder i konflikthantering i vissa fall kan ha en positiv utgång, men detta är inget 

som de beskriver djupare och vi kan se utrymme att forska vidare inom detta.  
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Bilaga 1 

 

AVTAL 

 

Genom att upprätta detta avtal intygar vi, Linda Nilsson och Maria Engström Sundén att allt 

material, både bearbetat samt obearbetat utifrån intervjuer, observationer och det som filmats 

kommer att behandlas konfidentiellt. I det färdiga arbetet dvs. examensarbetet kommer alla 

personer som deltagit vara avidentifierade. Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta 

er medverkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________  ________________________ 

Linda Nilsson   Maria Engström Sundén 

 

 

Jag har tagit del och godkänner ovanstående information 

 

________________________ 

xxxxxxxxxxx 

Ort  2010-11-XX 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

 

1. Vad är det första du tänker på när du hör ordet konflikt? 

2. Beskriv en typisk konflikt i er barngrupp? 

3. När anser du det nödvändigt att som pedagog agera i en konfliktsituation? 

4. Hur arbetar ni med konflikter i barngruppen? 

- Förebyggande arbete? 

- Speciellt program/metod? 

5. På vilket sätt samarbetar ni i arbetslaget när det gäller konfliktsituationer? 

- Har ni reflekterat inom arbetslaget?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

Observationsschema av konflikter i barngruppen 

1: Konflikthantering Pedagogen går aktivt in i konflikten 
 

 

 

Pedagogen är medlande   Pedagogen är auktoritär 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla barn kommer till tals  Alla barn kommer inte till tals  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivt lyssnande  Pedagogen säger vad som hänt 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogen pratar tillsammans med Pedagogen bestämmer  

barnen om en lösning 

 

    

 

 

 

 

   Pedagogen avbryter konflikten 



 
 

Konflikthantering 2 Pedagogen går inte in i konflikten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogen ser passivt på konflikten  Pedagogen ignorerar konflikten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlande eller auktoritär    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pedagogen lyssnar av konflikten 

 

 

 

 


