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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om försoningsstadiet i konflikter och 
konflikthantering i förskolan. I studien undersöks också hur förskollärare använder sig av 
ordet förlåt och meningsinnebörden som läggs i ordets användning samt hur empati och 
förlåt tar plats i förskolans undervisning. Undersökningen utgår från kvalitativa intervjuer 
med sex verksamma förskollärare på tre olika förskolor där också tre observationer 
genomförts. Resultatet av studien visar att avledning är en strategi som används ofta, särskilt 
med yngre barn. Detta innebär att begreppet förlåt sällan används i försoningen och att 
försoningen i konflikter på förskolan ofta nedprioriteras. I resultatet kan vi också läsa att 
förskollärare sällan vill tvinga barnen att säga förlåt då de inte vet om barnet förstår 
meningsinnebörden av förlåt och eftersom begreppet riskerar att förlora sin mening och bli 
en enkel lösning på konflikter. Avslutningsvis visar resultatet att empati och förlåt i 
förskolans undervisning till största del sker i spontana samtal men också i planerade 
temaarbeten och aktiviteter där förskolorna läser böcker samt använder sig av drama och 
rollspel.  
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Att kunna förlåta 

 
Det är nånting stort 

 
Men det är lätt att göra 

 
Något man inte borde ha gjort. 

 
Då är ordet förlåt lätt att ta till 

 
Ofta sägs det utan mening 

 
Vad tjänar det till? 

 
Och många förlåter 

 
fast dom inte vill. 

 
Vi borde lära oss att inte missbruka det ord 

 
som är ett av de finaste 

 
på vår lilla jord 
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1. Inledning  
I förskolan kan ordet förlåt vara ett tomt måste och konflikter kan få sin lösning genom att 
barnen uppmuntras att be om ursäkt och sedan är konflikten löst. Norell Beach (1995) menar 
att vuxna med enkla medel kan dressera barnen till att säga förlåt då vuxna anser att det 
krävs. Men hur kan förskollärare veta att barnen förstår meningen bakom begreppet? Om 
förskollärare inte pratar om varför människor säger förlåt hur kan de då veta att barnens 
känslor är beaktade. I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 står det att:  

 
“Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati 
och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och 
inlevelse i andra människors situation” (Skolverket 2018, s.5).  

 
Denna studie syftar på att undersöka och studera användandet av ordet förlåt, ordets 
meningsinnebörd samt hur empati och förlåt tar sig uttryck i verksamheten. För 
förskollärare är detta är ett viktigt uppdrag. Frågan vi ställer oss är om förskollärare gör det 
genom att ”dressera” barn att säga förlåt? Vad lär sig barnen genom att vuxna lägger orden 
i munnen på dem? Är det rättvist gentemot barnet som tvingas ta emot ett förlåt och den 
som tvingas ge ett förlåt? Brodin och Hylander (2002) menar att ingen varken kan ge eller 
ta ett förlåt om inte de arga känslorna fått tina och bli varmare. Det saknas i dagsläget 
kunskap om detta ämne och av detta skäl känner vi behovet att öka kunskapen kring 
försoningsstadiet i konflikter och användandet kring ordet förlåt och empati. Vi vill bidra 
med en utveckling av arbetssätt som visar hur förskollärare kan lära barnen ett meningsfullt 
förlåt. Detta för att få förskollärare att uppmärksamma och minska risken för att någon blir 
orättvist behandlad och att ingens känslor ska bli åsidosatta.  

1.1 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att bidra med ökad kunskap om försoningsstadiet i konflikter och 
konflikthantering i förskolan. Vi vill studera användandet av ordet förlåt och den 
meningsinnebörd som läggs i ordets användning. Fortsättningsvis vill vi undersöka om 
empati är något som arbetas med och hur detta arbete tar sig uttryck i verksamheten.  

1.2 Frågeställningar 
 

• Hur arbetar pedagoger med ordet förlåt i försoningen av en konflikt mellan barn i 
förskolan? 

• Hur uppfattar pedagogerna meningsinnebörden bakom barnens förlåt?  
• Hur tar empati och ordet förlåt plats i förskolans undervisning?  
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2. Centrala begrepp 
I vår studie förekommer det ett antal centrala begrepp som vi har valt att framhäva och 
förklara nedan. De begreppen är konflikt, förlåt, konflikthantering, empati och 
försoning. När vi benämner begreppen i denna studie är detta vår uppfattning av orden.  
 
 
Konflikt:  
Nationalencyklopedin (2019) skriver att konflikter är en motsättning som kräver lösning. 
Det kan förekomma på olika nivåer men i vår studie fokuserar vi på konflikter mellan 
individer. Jensen (2013) anser att konflikter skapas mellan två eller flera parter och oftast 
har parterna i konflikten en relation till varandra, samt är beroende av varandra. 
Fortsättningsvis skriver författaren att det är vanligt att människor förknippar konflikter med 
negativitet, våld och aggression.  
 
Förlåt: 
Enligt Svensk ordbok (2019) är förlåtelse att personen som känt bitterhet mot något eller 
något får de att upphöra eller får gottgörelse för det. Karlsson (2017) skriver att begreppet 
förlåt är en imperativform av verbet förlåta. I grunden när en person säger förlåt till någon 
uppmanar personen en annan person att förlåta. På senare år har begreppet förlåt blivit mer 
av en interjektion, det vill säga ett utropsord; att den personen som säger förlåt inte förväntar 
sig eller väntar på ett svar.  
 
Konflikthantering: 
Hakvoort (2012) skriver att begreppet konflikthantering består av två begrepp, konflikt och 
hantering. Det finns olika sätt att hantera en konflikt beroende på om konflikt ses som något 
negativt eller positivt men författaren skriver även att alla konflikter inte går att hitta en 
lösning på utan konflikthantering handlar om att framförallt hantera, sedan se om det går att 
lösa.  
 
Empati: 
I Svenska Akademins ordlista (2019) står det att empati är “förmåga till inlevelse i andra 
människors känslor”. Göthlin och Widstrand (2012) förklarar det på liknande sätt. De 
skriver att empati är en förmåga. Det handlar om att kunna leva sig in i en annan person och 
hur den personen ser på världen, både tankemässigt och känslomässigt.  
 
Försoning:  
Enligt Svensk ordbok (2019) betyder ordet försoning “återställt vänskapligt förhållande efter 
konflikt”. Även Nationalencyklopedin (2019) och Rathsman (2013) använder sig av denna 
förklaring.  
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt redogör vi för relevant forskning och litteratur inom området. Vi beskriver 
först vad styrdokumenten har att säga om ämnet, sedan följt av litteratur om det vardagliga 
arbetet med dessa svåra frågor. Detta arbete vägleds till stor del av erfarenhet, tradition och 
kunskaper som förskollärare tillägnar sig i utbildning och i sitt arbete. Hur förskollärare på 
mest meningsfulla sätt använder ordet förlåt är ingenting som forskning på ett enkelt sätt 
kan avgöra. I denna bakgrund presenterar vi därför vanliga idéer och strategier som utgör 
denna vida kunskapsbas och redogör även för studier som empiriskt studerat dessa aspekter. 
Slutligen redogör vi för vår valda teori i studien. 

3.1 Styrdokument 
För att tydliggöra varför detta ämne är viktigt i förskolan och varför det som förskollärare 
är viktigt att ha kunskap om det har vi valt att framhäva några mål ur Läroplan för förskolan, 
Lpfö18 (Skolverket, 2018) som kan kopplas till det dagliga arbetet med konflikthantering, 
empati och meningsinnebörden förlåt.  
 
Förskolan ska verka för att utbildningen ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till 
empati och omtanke om andra. Detta genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och 
inlevelse i andra människors situation (Skolverket, 2018).  Förskolan ska också ge varje 
barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 
förskolemiljön. Under barnets tid i förskolan ska de få förutsättningar att utveckla en 
förmåga att använda och förstå begrepp. Förskollärare ska vidare hjälpa dem att kunna se 
samband samt upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. För att göra detta krävs det att 
arbetslaget stimulerar barnens samspel samt hjälper och stödjer dem att bearbeta konflikter, 
kompromissa och reda ut missförstånd men även att respektera varandra (Skolverket, 2018). 
 

3.2 Kunskapsläget 
 

3.2.1 Konflikter och ilska 

Konflikter kan ske i tre steg: Först sker en provocerande handling eller ett uttalande. Det 
andra är att någon motsätter sig agerandet och tredje att några blir oeniga då en av dem står 
kvar vid det som ses provocerande och den andra står emot (Thornberg, 2003). Konflikter 
sker på olika nivåer och är en naturlig del av vardagen menar Öhman (1996). Det finns flera 
orsaker till att det uppstår konflikter och några av de vanligaste är intressemotsättningar, 
värderingar och otillfredsställda behov. Författaren förklarar att begreppet konflikt är 
latinskt och betyder sammanstötning.  
 
I vardagssituationer är konflikter vanligt förekommande och tar sig uttryck på olika sätt. I 
förskolan sker konflikter oftast mellan två eller tre parter och mellan barn handlar de oftast 
om att de blir oense. Konflikter kan ibland förknippas som negativa eftersom det ibland kan 
förekomma våld och aggressioner i dessa situationer (Jensen, 2013). I en amerikansk 
forskningsstudie har forskare kunnat se att barn, genom att lärare ser och känner igenom 
barnets ilska, kunnat lära dem att förlåta. Av detta skäl är det viktigt att förstå varför barnen 
blir arga. Genom att vuxna förstår barnens ilska och hjälper dem att förlåta minskar det 
tvångstankar, arga känslor och aggressiva beteenden vilket därmed leder till att de på sikt 
inte förknippar känslor med ilska (Fitzgibbons, Enright & O’Brien, 2004). Att bara vara 
snäll och vänlig innebär, enligt Brodin och Hylander (2002), inte nödvändigtvis att du 
förstår och är empatisk. Ibland behöver barn använda sin ilska för att våga handla empatiskt 
i exempelvis mobbningssituationer. Enligt Brodin och Hylander (2002) krävs det att 
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förskollärare hjälper baren att skapa en jämlikhet mellan deras egen känsla och inlevelsen i 
andras känslor för att inte empatin för andra ska leda till självutplåning.  
 
3.2.2 Förskollärarnas roll i konflikter mellan barn  

I konflikter mellan barn kan det behövas hjälp från en pedagog. Jensen (2013) menar att 
som medlare i en konflikt så handlar det första steget om att vara en vägledande och 
lyssnande medlare genom att ställa frågor, lyssna och se om det handlar om en 
missuppfattning eller om det handlar om en verklig konflikt. En sådan missuppfattning 
kallar Jensen (2013) för en falsk konflikt Vidare skriver författaren att när en pedagog 
upptäcker en konflikt intar personen i många fall en anklagande roll. De kan ställa frågor 
som till exempel vem har gjort detta? Varför gjorde du på det viset? En risk med att avbryta 
konflikten och ställa frågor som barnen kan ha svårigheter att svara på medan de är uppe i 
en känslomässig situation är att detta förvärrar situationen och att barnen känner sig mer 
anklagade än lugna (Jensen, 2013). En bättre strategi att använda är att ställa öppna frågor 
till barnen och ha ett lugnt och mjukt röstläge. Förslag på frågor som förskollärare kan ställa 
är: Kan du berätta vad som har hänt? Vad gjorde dig så arg? Och vad gjorde du då? På så 
sätt, skriver författaren, visar de att de är intresserade av vad som hände, lyssnar på alla 
parter i konflikter, visar respekt och tar inte över och bestämmer över barnen (Jensen, 2013). 
I många fall i konflikter mellan barn i förskolan löser barnen konflikterna själva som en del 
i att skapa relationer (Thornberg,2003). För att kunna ta efter andras beteende menar 
Sjöstrand (2003) att barnen ser pedagogen som en förebild vilket gör det viktigt att 
pedagogen hanterar konflikten på bästa sätt.  
 
Vestal och Aaron Jones (2004) har studerat om barns sätt att lösa konflikter påverkas av 
vilken utbildning i konflikthantering som förskollärare har. I studien fick förskollärarna en 
kort utbildning där de fick möjlighet att handledas i konflikthantering, kunskap om teorier, 
den socioemotionella utvecklingen och de fick även öva på att utgå från styrdokument i sin 
problemlösning. Efteråt studerade forskarna hur denna kunskap från pedagogerna 
påverkade barnens konfliktlösning. De studerade sammanlagt 64 barn i åldrarna fyra-fem 
år och de kom fram till att pedagogerna bättre kunde hjälpa barnen med lösningar i 
konflikter och att barnen litade mer på dessa pedagoger jämfört med de pedagoger som inte 
gick utbildningen (Vestal & Aaron Jones, 2004). 
 
3.2.3 Att göra förlåt 

Ifall förskollärare vill kan de med enkla medel få barn att säga det magiska ordet förlåt så 
fort de anser att det förväntas. De kan få barnen att hålla med om regler som att inte retas 
eller slåss, men Norell Beach (1995) ifrågasätter om de på så vis kan veta hur reglerna 
omsätts i praktiken och om barnen säger förlåt av medkänsla till andra eller använder det 
framför vuxna för att det är det som förväntas av dem. Författaren menar att förskollärare 
inte ska nöja sig med att barnen säger förlåt utan vänja barnen vid att göra förlåt. Förlåt ska 
inte vara ett lösenord för att slippa ansvar för det som gjorts (Norell Beach, 1995). Barn 
säger förlåt mer instinktivt i en handling än med ord (Sjöstrand, 2003). Det är vanligt att 
barn i förskolan blir tillsagda att säga förlåt och omedelbart slängt ut ett förlåt och sprungit 
därifrån med en risk att inte ha menat det (Brodin & Hylander, 2002). Enligt psykologen 
och familjeterapeuten Margareta Öhman (1996) ska vuxna inte tvinga ett barn att säga förlåt 
eller be om förlåtelse för att de aldrig kan tvinga ett barn att känna en känsla, till exempel 
ånger. Hon menar att om någon tvingar ett barn till att säga förlåt trots att barnet inte ångrar 
sig kan en följd bli att begreppet förlåt förlorar sin innebörd och blir en tom fras för barnen 
(Öhman,1996). 
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3.2.4 Att förlåta meningsfullt 

Brodin och Hylander (2002) menar att för att kunna mena ett förlåt är det av vikt att de 
inblandade i konflikten hunnit bli av med sina arga känslor och bytt ut dem mot önskan att 
kunna göra det bra igen. Även om de fortfarande kan känna ilskan ta över krävs ändå att de 
är vänligt inställda. Barn klarar denna process förvånansvärt bra medan vuxna gärna löser 
konflikter genom att prata och reda ut konflikten trots att inga ord i världen kan lösa något 
om inte känslorna är på rätt plats (Brodin & Hylander, 2002). Öhman (1996) menar att det 
finns barn som tar till våld mot ett annat barn, säger förlåt för att sedan starta en konflikt 
igen och återigen säga förlåt. Sedan finns det barn som upplever det som svårt att säga förlåt 
till någon i en konflikt och om en pedagog i den situationen tvingar barnet att säga förlåt 
kommer detta endast att skapa en ny konflikt och upplever det som ett straff. Istället för att 
tvinga fram ett förlåt från barnet borde pedagogen ge barnet en möjlighet till gottgörelse 
och att barnet ska få ta ansvar för sina handlingar (Öhman,1996). Som tidigare nämnts 
skriver Norell Beach (1995) att vuxna borde låta barnen vänja sig vid att göra förlåt istället. 
Gottgörelse handlar om att ta ansvar och göra rätt när en handling blivit fel. Vuxna kan 
förmedla detta till barnen genom att finnas där och själva kunna säga förlåt och även 
förtydliga att det är okej att ta emot förlåtet när de är redo (Sjöstrand, 2003).   
 
3.2.5 Att förlåta i försoning  

Förlåtelse är inte att agera svagt eller kränka sina egna eller andras känslor, det ska inte 
tolereras att ilskan tillåter barn att vara kränkande menar Fitzgibbons et. al. (2004). 
Förlåtelse kan ses som ett emotionellt och moraliskt svar på någon annans orättvisa handling 
mot en själv. Detta är en lång process som tar tid att utveckla. Första steget enligt författarna 
är att förstå “gärningspersonen” för att med tiden kunna ta emot förlåtelsen och erbjuda 
medkänsla (Fitzgibbons et. al. 2004). För att förstå processen mellan försoning och förlåt 
bör förlåtelsen komma först och i det skeendet handlar det inte om att reparera relationen 
mellan parterna i konflikten utan om att byta tankar och känslor om det som hänt, framförallt 
för den som känner sig kränkt menar Rathsman (2013). Därmed behöver inte barnet förlåta 
handlingen som utförts utan barnet förlåter personen och kräver inte längre hämnd eller 
gottgörelse. Försoningen kommer senare och handlar om att reparera relationen och 
återskapa ett vänskapligt förhållande i det fall där det innan funnits ett vänskapligt band. I 
de fall där parterna inte har någon vänskaplig relation så är förlåtelsen ändå möjlig 
(Rathsman, 2013). Brodin och Hylander (2002) skriver om en studie av tre sexåringar i 
deras konflikter och försoningar i barngruppen framkom det att det vanligaste sättet för barn 
att försonas är genom att bjuda in till lek och kontakt igen. Det andra sättet var att med 
någon typ av kroppskontakt säga förlåt och det minst vanliga var att skratta bort det genom 
att spela dum. I vissa fall förekom det att några andra barn fick ingripa. I dessa situationer 
kunde de se att barnen ofta försonades innan någon vuxen hunnit ingripa (Brodin & 
Hylander, 2002). 
Förlåtelse kan vara ett svar på någons lidande i anknytning till en konflikt samtidigt som 
mänskliga relationer är fulla av konflikter (Flanagan, Loveall och Carter, 2012). Förlåtelse 
handlar inte om att ursäkta eller göra rättvisa för någon som har gjort fel och det handlar 
inte heller om att visa barmhärtighet för någon menar White (2002). Calhoun (1992, 
refererad i White, 2002) anser att de som har gjort fel vill bli förlåtna för att bli av med sina 
skuldkänslor trots att de bett om ursäkt. Utifrån detta betyder förlåtelse att släppa ilskan mot 
den personen som har gjort något illa. White (2002) menar att glömma inte är detsamma 
som att förlåta. Det är förlåtelsen som personen vill åt och inte att händelsen ska glömmas 
bort. Undervisningen i skolan handlar om att ställa frågor som varför det är svårt att förlåta 
någon? Vad är svårast, att vara arg på någon eller att förlåta? Eller hur ber vi om förlåtelse 
från någon? Det kan vara svårt om barnen inte har kunskap om vad förlåta innebär eller 
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betydelsen av det menar White (2002). Rungduin (2010) har granskat hur yngre barn 
använder sig av begreppet förlåt; hur definierar och förstår de handlingen? Vidare skriver 
författaren att barns empatiska färdigheter blir viktiga när de utvecklar sina 
språkfärdigheter. I takt med detta skulle även barnen kunna sätta ord på vad förlåt är för 
dem och därefter visa vad de betyder i situationer som kan uppstå på förskolan. Studien 
visar att barnen hade en begreppsmässig förståelse av ordet förlåt utifrån hur de kände när 
de var ledsna. Språket och språkförståelsen är en viktig del för att förstå vad förlåtelse 
innebär (Rungduin, 2010). Förlåtelse skulle kunna vara en av de viktigaste processerna för 
att läka personer som blivit utsatt men det är en komplex process trots att förlåtelse är en 
viktig del i våra mänskliga relationer. Enligt Wayne Hill (2001) så borde människor inte 
glömma bort försoning i förlåtelsen, om parterna inte försonas kommer det förflutna tillbaka 
till dem. Förlåtelseprocessen är något som många människor i symbios jobbar med. Det är 
inget som bara finns utan utvecklas över tid då en förlåtelse och försoningsprocess sker i 
många steg (Wayne Hill, 2001).  
 
3.2.6 Olika betydelser av ord 
 
Alla ord har en betydelse, men orden har inte samma betydelse för vuxna och för barn (Trost 
& Levin, 2004). Enligt Rungduin (2010), är, som tidigare framgått, språkförståelse viktigt 
både för empatin och för att förstå betydelsen av ord. Barn kan använda ord i fel 
sammanhang och med fel betydelse, eller utan betydelse alls, menar Trost och Levin (2004). 
Det är i processen av att lära sig tala och skaffa sig ett ordförråd som barnens 
språkutveckling utvecklas successivt. Barn kan lära sig ord eller ljud genom att prova sig 
fram och testar orden i meningar utan att veta betydelsen av dem. Ett exempel som tas upp 
av författarna är när ett barn kallar någon för hora och när en vuxen frågar vad det betyder 
så svarar barnet att de inte vet (Trost & Levin, 2004). Genom att ha olika upplevelser av ord 
kommer missförstånd alltid att uppstå. Det är viktigt att vara medveten om att ord kan ha 
olika betydelser och att parterna inte ska försöka komma överens om samma betydelse. 
Istället är det viktigt att lita på att de som kommunicerar har tämligen lika uppfattning av 
begreppen annars skulle de alltid sitta fast i absurda definitionskrav menar Friberg (2015). 
 
3.2.7 Empati och blockerad empati 

Enligt Öhman (1996) är empati- och sympati-begrepp enkla att förväxla med varandra. 
Skillnaden på dessa begrepp är att empati handlar om att känna med, medan sympati är att 
känna som. Empati handlar även om handlingar. Barnet agerar utifrån sin inlevelseförmåga 
för att hjälpa den andre eller att förändra situationen som de befinner sig i. Öhman (1996) 
menar att det finns tre steg i processen när det gäller empati. Det första steget handlar om 
att ha empatisk förståelse, att ta emot och tolka en annan persons signaler, uttryck, stämning 
och känsla. Det andra steget handlar om empatiskt beteende, alltså din handling. Hur ska du 
bemöta den andre personen? Vad ska du säga eller inte säga? Göra eller inte göra? Det sista 
och tredje steget handlar om att utvärdera och dra slutsatser över hur situationen blev. Barnet 
använder sig av den andres reaktion och omgivningens reaktion på handlingen i 
utvärderingen. Ifall situationen och reaktionerna blir positiva av handlingen blir personen 
mer motiverad och förmågan utvecklas (Öhman, 1996). Empati kan både uttryckas tyst men 
även genom ord. Kroppsspråk och ögonkontakt kan visa empati samtidigt som människan 
kan visa empati genom att prata och ställa frågor (Göthlin & Widstrand, 2012). 
 
Blockerad empati kan bildas när ett barn har falsk och/eller destruktiv självbild och är rädd 
för att verka svag och agerar respektlöst (Norell Beach, 1995). I förskolan kan förskollärare 
träffa på både enskilda barn som agerar på så sätt men även en hel barngrupp. I förskolan 
är det en stor fördel att barnen fortfarande är unga och öppna för att utvecklas. Det är viktigt 
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att förskollärare ger näring till empatin, aktivt stödjer, inspirerar och uppmuntrar i 
vardagliga verksamheten. Empati föds inte genom att titta på hemska bilder som får 
personer att känna empati utan det krävs att aktivt arbeta med empati i vardagen för att 
förmågan ska utvecklas (Norell Beach, 1995). När barn hamnar i konflikter och löser den 
utan en vuxens hjälp har det stor effekt på barns utveckling i sociala färdigheter (Thornberg, 
2003).  
 
3.2.8 Barns empatiutveckling 

Den empatiska processen är till stor del dold, finns inom individen och blir synlig först när 
empatiska beteendet kommer till uttryck (Sjöstrand, 2003). I början av barns 
empatiutveckling smittas de av andra genom att de känner samma sak som den andra 
känner. Det är en del av grunden att förstå andra och andras känslor (Brodin & Hylander, 
2002). Mot den bakgrunden är pedagoger förebilder för barns empatiska förmåga när de 
bemöter andra i sin omgivning med respekt, ansvar och inlevelse (Sjöstrand, 2003). Empati 
är delvis en medfödd förmåga som gör människor mänskliga menar Öhman (1996). Norell 
Beach (1995) belyser däremot att flera pedagoger i sin utbildning studerar forskning som är 
baserad från 50 och 60-talet av bland annat Piaget och Ericsson. Teorierna lär oss att barns 
förmåga att se andras perspektiv, empati, inte utvecklas förrän de är sju till åtta år. Detta 
visas tydligt när barn ger sin napp till andra barn som är ledsna (Norell Beach, 1995). Hur 
de vuxna i barnets omgivning beter sig och visar empati har betydelse för i vilken riktning 
som den empatiska förmågan utvecklas. Det handlar inte bara om vad de vuxna gör och 
säger utan även det som de vuxna inte gör eller säger (Öhman, 1996). Det är viktigt att redan 
som barn börja utveckla sin empatiska förmåga anser Göthlin och Widstrand (2012). 
Utvecklingen sker genom att barnen själva blir bemötta med empati. Barnens empatiska 
förmåga bidrar till att de kan förstå hur deras egna handlingar påverkar andra människor 
samt leva sig in i en annan persons situation (Göthlin & Widstrand, 2012).  
 
3.2.9 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis är konflikter mellan barn vanligt förekommande i förskolan och ofta 
är det mycket känslor inblandade. Ibland kan barnen behöva stöd från förskollärare för att 
hantera konflikten och det finns olika strategier att använda, bland annat att vara 
vägledande, medlande eller avledande. Förskollärare kan med enkla medel få barn att säga 
förlåt men meningen eller förståelsen bakom barnens förlåt är svårare att avgöra. Ett 
alternativ är att vänja barnen vid att göra förlåt. För att mena ett förlåt behöver barnen förstå 
att de har gjort fel och ha en tillräckligt stor empatisk förmåga för att kunna förstå varför de 
ska säga förlåt. Barns empatiska förmåga utvecklas i olika takt beroende på vilka miljöer 
som barnen befinner sig i. Trots detta kan vi se att det finns få studier som studerat just 
försoning och användningen av ordet förlåt i konflikter i förskolan men att flera litteraturer 
berör det 

3.3 Teori 
Vi har i denna studie valt att jämföra våra resultat med Jean Piagets stadieteori. Syftet är att 
studera arbetet i förskolan med empati och användningen av ordet förlåt anpassat till 
barnens kognitiva utveckling som den beskrivs av Piaget. Denna teori är relevant för vår 
studie trots att den kritiserat och reviderats. I följande avsnitt kommer vi att redovisa hans 
syn på barns kognitiva utveckling. Det finns fyra stadier där de två första av dem är relevanta 
för barn i förskoleåldern och det är dessa som vi kommer att fokusera på samt gå mer in på 
djupet men alla fyra stadier kommer att presenteras och förklaras.  
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Piagets teori beskriver att inlärningen hos barn inte kan ske om det inte blir ett tänkande, 
och tänkandet kan inte utvecklas utan inlärningen (Furth & Wachs, 1978). Den kognitiva 
utvecklingen sker i bestämda stadier där det finns en tydlig logik i varje stadie. Stadierna 
uppmärksammar att barnet inte tänker som en vuxen utan barn tänker annorlunda och ser 
världen på ett kvalitativt annorlunda sätt. Stadierna hänger samman genom att det första 
stadiet bygger på kvaliteter hos det andra och så vidare (Askland & Sataøen, 2003). 
 
Det första stadiet som Piaget tar upp är det sensomotoriska stadiet som sker när barnet är 
cirka noll till två år. Han menar att skillnad mellan en nyfödd och tvååring är väldigt stor 
och därför finns det i detta stadie sex understadier (Askland & Sataøen, 2003). Dessa är inga 
som vi går djupare in på utan beskriver helheten av sensomotoriska stadiet. Piaget menar 
att spädbarn är helt egocentriska vilket betyder att spädbarn inte kan skilja sina egna 
kognitiva perspektiv från andras. Piaget har i sin forskning lagt mycket fokus på att barn är 
egocentriska och oförmögna att sätta sig in i andra perspektiv, något som tydligt blivit 
motbevisat (Askland & Sataøen, 2003). Barnen i detta stadie är målinriktade (Gruber, 
Meece, Daniels, Abbeduto & Symons, 2011). I detta stadie sker något som Piaget valt att 
kalla cirkelreaktionerna. Det är när barnet slumpmässigt gör något motoriskt och sedan 
försöker härma och upprepa det igen tills barnet kan. Exempelvis kan det vara när barnet 
råkar göra ett ljud och sedan fortsätter göra det till den lärt sig det. Senare i stadiet kommer 
sekundära cirkelreaktionerna som innebär att barnet tar efter och provar något de sett eller 
hört. Det kan vara när ett äldre syskon räcker ut tungan och barnet sedan härmar det. I slutet 
av stadiet kan barnen nästan helt utan förvarning lösa sensomotoriska problem, alltså 
reagera på olika intryck från våra sinnen (Askland & Sataøen, 2003).  
 
Det pre-operationella eller intuitiva stadiet som Piaget visar på att barn mellan två och sju 
år befinner sig i, handlar om att utveckla förmågan att kunna representera världen genom 
att använda sig av mentala symboler. Barnens språk börjar att utvecklas och börjar kunna 
förstå och ta in dåtid, framtid och nutid. Deras förmåga att kunna tänka blir mer effektiv än 
i det tidigare stadiet. De börjar kunna föreställa sig föremål och händelser utan att behöva 
konkreta stöd, alltså att en kloss kan vara en telefon för barnet. I leken kan de börja byta 
mellan två nivåer, att barnet ena sekunden har rollen som mamma, och sen byter till 
“berättare”. Piaget antyder att barn i förskoleåldern har bristande förmåga att konservera 
och förmågan att konservera är att kunna förstå en del fysiska drag hos objekt trots att de 
kan ändra utseende. Piagets belyser dock att barnens tänkande påverkas av centrering, det 
vill säga att barnen tenderar att endast fokusera på en aspekt och glömma resterande aspekter 
i en situation (Askland & Sataøen, 2003). Barnen börjar ta initiativ till problemlösning men 
de hindras ofta av det egocentriska (Gruber et. al., 2011). Irreversibilitet är en stor del av 
det pre-operationella tänkandet hos barnen. Det är barnens förmåga att kunna tänka på alla 
steg i en handling, kunna ändra riktning för att sedan gå tillbaka till utgångspunkten 
(Askland & Sataøen, 2003). 
 
Det tredje stadiet, det konkret-operationella stadiet, gäller barn mellan sju och elva år. 
Barnen i detta stadie börjar utveckla ett tänkande som liknar de vuxnas och det är mer 
logiska och flexibla tankar än tidigare. Piaget menar att detta skulle vara en vändpunkt i 
barns kognitiva utveckling (Askland & Sataøen,2003). Även Norell Beach (1995) 
uppmärksammar att barnens förmåga att se saker ur andras perspektiv, alltså empati, inte 
utvecklas förrän de är sju till åtta år. 
 
Det formellt-operationella stadiet förekommer när barnen är cirka elva år. I detta stadie 
tänker ungdomar som vuxna, de börjar kunna lösa hypotetiska problem samt skapa generella 
och logiska regler. Alla vuxna har inte den förmågan men för att kunna utveckla den som 
barn och ungdom behöver de växa upp i en kultur där det  
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värderas att tänka på det sättet (Askland & Sataøen, 2003).    
 

3.3.1 Motivering till val av teori 

Piagets stadieteoris två första stadier fokuserar på när barnet är mellan noll till sju år, alltså 
i förskoleåldern. Trots revideringarna och kritiken som riktas mot teorin anser vi att den i 
vår undersökning är relevant. Det finns delade åsikter om barn har empati vid förskoleålder 
eller inte har det. Med Piagets stadieteori kan vi se att en del av det han kommit fram till 
fortfarande är relevant och att barn i förskolan behöver få stöd och hjälpmedel till att 
utveckla sin empatiska förmåga.   
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4. Metod 
Nedan kommer vi att presentera de metoder som har använts, våra tankar och val angående 
urval av informanter, hur vi samlade in vår data och analyserat det och våra etiska 
ställningstaganden. Vi avslutar metod-avsnittet med en diskussion om våra metoder.  

4.1 Undersökningsmetod 
Studien syftar till att studera användandet av ordet förlåt och meningen bakom begreppet 
samt se om och hur det arbetas med empati och förlåt i verksamheten. Därför har vi valt att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer samt observationer. Stukát (2011) skriver att 
semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren har förberett frågor som täcker området men 
att ordningen som frågorna ställs inte är fast bestämd. Intervjuaren kan känna av situationen 
och ställa följdfrågor som känns relevanta för det aktuella samtalsämnet. Denna metod 
fungerade bra för oss som vill ha utvecklade och djupa svar om hur förskollärare arbetar 
med empati och förlåt. På så sätt kunde vi vara flexibla och ställa följdfrågor utifrån de svar 
som vi fick. Eftersom vi varit två på varenda intervju har en av oss haft möjlighet att 
fokusera på just följdfrågor. Vi gjorde även observationer i cirka tre timmar under en dag 
på de förskolor där vi genomförde våra intervjuer. Stukát (2011) menar på att observationer 
i någon form är bra att använda sig av för att kunna se vad som faktiskt görs i verksamheten 
och inte bara vad vi säger att vi gör, då det kan skilja sig. Vidare skriver han att 
observationens resultat ofta är stabilt underlag då det är konkret och enkelt att förstå för att 
föra vidare tolkningar och resonemang. Syftet med observationerna var inte att se om 
informanterna svarade sanningsenligt utan att skapa större förståelse för deras intervjusvar. 

4.2 Urval 
Vi har valt att genomföra vår studie i en mindre kommun där det inte finns någon 
förskollärarutbildning. Anledningarna till detta är för att vi ville besöka förskolor som inte 
andra universitetsstudenter skulle besöka och göra sina studier på. Vi ansåg att tidsmässigt 
skulle det vara till vår fördel om inte flera studenter också visat intresse för att vara på 
samma förskolor som vi. Sedan har vi kontakter i kommunen vilket underlättade för oss att 
få möjligheter att besöka flera förskolor. Vår verksamhetsförlagda del av utbildningen har 
varit i Umeå och vi tyckte båda att det vore intressant att se verksamheter i en mindre 
kommun. Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare arbetar med ordet 
förlåt i förskolan har vi valt att intervjua personer som har erfarenhet i förskolan. Den 
erfarenhet som vi önskade att personerna skulle ha är att de ska ha gått 
förskollärarutbildning och arbetat några år i förskola. Bryman (2008) skriver om begreppet 
bekvämlighetsurval och det görs genom att välja ut informanter utifrån vilka som finns 
tillgängliga och som vill delta. Vi har i vår studie använt oss av ett bekvämlighetsurval inför 
våra intervjuer och observation. Vidare skriver författaren att de även ska ha den kompetens 
och erfarenhet som vi vill att de ska ha. Vi besökte tre förskolor som alla hade två 
avdelningar, antingen åldershomogena avdelningar eller syskonavdelningar. Intervjuerna 
genomförde vi med två pedagoger från vardera förskola, sammanlagt blev det sex intervjuer. 
Pelle, åtta år som verksam förskollärare men 22 år inom barnomsorgen, Lisa, fem år som 
verksam förskollärare, Sixten, 6 år som verksam förskollärare, Kerstin, tre år som verksam 
förskollärare, Lena, 22 år som verksam förskollärare och Alfons, 20 år som verksam 
förskollärare men 38 år inom barnomsorgen. På dessa förskolor observerade vi cirka tre 
timmar utöver intervjun och observationerna pågick under en och samma dag, på de flesta 
förskolor under en förmiddag. 
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4.3 Datainsamling 
Som vi tidigare har nämnt har vi genomfört intervjuer och observationer. Vi tog kontakt 
med förskolechef i god tid för att kunna anpassa oss till förskolorna gällande tid och plats 
för intervjuerna och observationerna. Under intervjuerna har vi använt oss av 
ljudupptagning och anteckningar. Det som vi valde att göra i våra intervjuer var att arbeta 
med en mer semistrukturerad intervju som Stukát (2011) tog upp. Vi värderar mer att få 
komma in på djupet och höra och förstå en förskollärares tankar och åsikter istället för att 
få ett neutralt svar som är lätt att jämföra med andras. Innan vi ställde frågorna kring ämnet 
hade vi förberett uppvärmningsfrågor om till exempel när de utbildade sig, hur länge de har 
jobbat på den förskolan samt varför de ville bli förskollärare. Intervjuerna tog cirka 20-30 
minuter.  
 
Vi valde även att genomföra tre observationer på samma förskolor som informanterna är 
verksamma i. Observationerna pågick i cirka tre timmar där vi fick möjlighet att sitta med 
barnen och se hur konflikter hanteras. Under observationerna använde vi oss endast av 
anteckningar och inte ljud eller filminspelning. Anledningen till detta var för att med hjälp 
av anteckningar kan vi stödja våra uppfattningar och minnen av vissa händelser men tar 
samtidigt inte fokus från stunden. Med ljudinspelning finns det en risk att andra mindre 
relevanta ljud stör det viktiga i inspelningen och eftersom vi i vår studie fokuserar på 
pedagogerna och inte barnen kändes det inte aktuellt att använda oss av videoinspelning. 

4.4 Analysmetod  
Den analysmetod som vi använde oss av när vi skulle analysera våra intervjuer och 
observationer var meningskoncentrering. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att i 
användandet av meningskoncentrering väljer personen ut relevanta kategorier och utifrån 
till exempel intervjuernas innehåll delar upp svaren i korrekt kategori. Vidare skriver 
författaren att meningskoncentrering innebär att personen sammanfattar materialet och 
informanternas yttranden med egna ord och formuleringar utan att förlora innebörden i 
svaren intervjupersonen gav. I vårt fall valde vi kategorier utifrån våra forskningsfrågor. Vi 
utgick från kategorierna och delade upp vårt material både från intervjuerna samt 
observationerna. Genom att vi spelade in samtalet kunde vi transkribera och gå igenom 
intervjun i efterhand och analysera tillsammans. 
  
För att konkretisera och tydliggöra i vår analys och resultat har vi använt oss av fiktiva 
namn. Genom att vi benämner personerna underlättar det och tydliggör för läsaren vem vi 
menar när vi diskuterar och informerar om materialet som vi fått från observationer och 
intervjuer. Vi valde, i processen av studien, att färgkoda intervjuerna i olika färger för att 
tydliggöra vem som sagt vad och även se om de fanns samband. Svenning (2003) menar att 
i ett kvalitativt arbete hänger kodning och analys ihop. 

4.5 Etiska ställningstaganden 
I vår studie har vi följt Vetenskapsrådet (2011) etiska riktlinjer. Vi har gett information till 
både förskolechef och personal genom ett missivbrev (se bilaga 1) där vi förklarade vilka vi 
var och vad vi skulle göra samt syftet med studien. Vi informerade även om att intervjuerna 
endast skulle användas i vår studie och att vi behandlar alla uppgifter konfidentiellt. I 
intervjuerna startade vi med att återigen informera om dessa riktlinjer, att de skulle få vara 
anonyma, de fick avbryta när de ville samt att inspelningarna skulle raderas efteråt. I 
missivbrevet frågade vi även om det var några som ville intervjuas. En vecka innan vårt 
besök på förskolorna skickade vi även ut ett informationsbrev till föräldrar (se bilaga 2) med 
information om syftet med vårt besök, vad vi skulle göra och att de gärna fick höra av sig 
till oss om de hade några frågor samt en intervjuguide på deras begäran (se bilaga 3).  
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4.6 Metoddiskussion  
Våra intervjuer och observationer gjordes på samma förskola. Först gjorde vi observationer 
och sedan genomförde vi intervjuer med två förskollärare per förskola som alla hade olika 
lång erfarenhet. Vi kunde se ett mönster att de med kortare erfarenhet var mer noggranna 
med att få läsa frågorna i förväg och hade redan svarat kort på frågorna i sina anteckningar 
medan de med längre erfarenhet inte var lika noga med att läsa frågorna i förväg utan 
svarade mer spontant under tiden vilket gjorde att de intervjuerna blev längre. Stukát (2011) 
menar att risken är att informanterna blir förberedda ifall intervjuerna görs före 
observationerna, därför valde vi att genomföra observationerna först. Vi ansåg att genom 
att ställa frågor som rörde hur de använder ordet förlåt i intervjuerna skulle det kunna 
påverka resultaten i våra observationer. Vi är medvetna om att pedagogerna hade viss insikt 
eftersom vi i missivbrevet berättat om syftet med besöken. Strategin fungerade bra och vi 
kunde i våra observationer se att det stämde överens med hur de svarade på frågorna om 
deras tankar hur de arbetade och ville arbeta.    
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att det i vårt fall var till fördel att 
kunna ställa resultaten mot varandra. Detta för att se om pedagoger på samma avdelning var 
överens men också för att se om intervjuerna stämmer överens med det vi kunnat se i våra 
observationer. Som Stukát (2011) skriver är denna metod passade för att kunna ställa svaren 
mot varandra.   
 
En möjlig nackdel med observation var möjligheten att inga konflikter skulle förekomma 
under den tid som vi observerade i förskolan. Hur skulle vi göra då? Var det en risk vi var 
villiga att ta? Vi ansåg att det var så pass viktigt att se hur förskollärarna agerar i 
konfliktsituationer och använda observation som ett komplement till intervjun att vi valde 
att ta den risken. I våra observationer fick vi se konflikter men det vi kände gav mest med 
observationerna var att se att pedagogerna faktiskt gjorde som de sa att de gjorde. För oss 
var intervjuerna på så vis mer trovärdiga. Vi hade kunnat göra fler och längre observationer 
och det hade kunnat ändra resultatet men förutsättningarna i detta arbete gav oss inte 
möjlighet till det.  
 
Utifrån våra resultat kan vi visa hur de själva tycker att de arbetar och även ge exempel på 
det utifrån våra observationer. Vi tyckte att det kändes nödvändigt att använda oss av 
observationerna i resultatet för att kunna komplettera och få större förståelse för vad 
informanterna sa. I vår studie kan vi inte garantera att vårt resultat av observationerna 
överensstämmer med hur pedagogerna alltid gör, men detta är vad vi kom fram till i vår 
studie och har sett under tiden som vi var på förskolan.  
 
Ett annat alternativ av metod för datainsamling som vi hade i tankarna var att göra en enkät. 
Genom att använda sig av enkäter blir svaren kortfattade och tydliga samt lätta att jämföra 
med varandra men det ger inte oss en djup förståelse för varför och hur förskollärarna som 
vi intervjuar tänker. 

4.7 Fördelning av arbete 
I denna studie är vi två författare och under vår studie har vi jobbat gemensamt som par. Vi 
har gjort ett steg i taget, först inledning, frågeställningar, syfte och sedan vidare genom 
arbetet med en rubrik i taget. Medan vi suttit och arbetat med dessa rubriker har vi arbetat 
var för sig fast gemensamt. Vi har ett delat dokument där vi båda kan skriva samtidigt, och 
då sitter vi och läser samt skriver under varsin punkt men rådfrågar ofta varandra om 
formulering eller litteratur. Därför anser vi att vi har skrivit allting tillsammans. Mestadels 
har vi suttit tillsammans och skrivit men vid få tillfällen isär, dock har vi ändå arbetat på 
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liknande sätt. I fördelningen av arbetet har vi fokuserat på att det ska vara jämnt och rättvist 
för att vi båda ska ha varit lika delaktiga genom hela processen.  
 
När vi genomförde studien var båda två med på observationer och intervjuer. Detta var för 
att vi ville samla på oss så mycket data som möjligt under den tiden som vi var på förskolan. 
Under intervjuerna ansvarade vi för tre intervjuer var trots att vi båda deltog i samtalet. 
Personen som ledde samtalet hade ansvar för att ställa frågor utifrån intervjuguiden medan 
den andra personen satt och antecknade, ställde följdfrågor och var mer av en deltagare än 
ledare i samtalet. Anledningen till att vi strukturerade det på det sättet var för att vi kände 
att vi ville ha en ledare i samtalet för att få öva på att hålla i intervjuer samt det blev lättare 
att dela upp och strukturera intervjun. Vi såg det som positivt att båda två skulle vara 
medverkande i intervjun för att vi skulle kunna diskutera materialet vi fick under intervjun 
istället för att en av oss ska berätta eller lyssna på ljudinspelningen. På så vis kunde vi 
komplettera varandra i vad vi kom ihåg samt la vårt fokus på.  
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5. Resultat 
Nedan kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer och observationer utifrån våra 
tre forskningsfrågor.  

5.1 Hur arbetar pedagoger med förlåt i försoningen av en konflikt mellan barn i 
förskolan? 
5.1.1 Situationsbundet 

Alla informanter beskriver att deras agerande i konflikter och i försoningsstadiet skiljer sig 
från varje gång. Många säger att det bästa är när de ligger steget före men att det inte alltid 
är möjligt. Hur de agerar skiljer sig också beroende på ålder – det är i olika avseenden 
situationsbundet. De yngre barnen har inte samma förståelse och flera informanter menar 
att det därför inte är någon mening att be dem säga förlåt. Alfons belyser att han med yngre 
barn brukar visa hur de kan göra, exempelvis med att smeka handen på kinden och då gör 
han det på båda barnen, både på den som puttat eller slagit och på den som blivit utsatt. 
Sixten belyser också att försoningen i konflikter ser olika ut beroende på hur han tröstar 
barn och upplever ibland att de ska sittas länge och tröstas och att konflikten och 
försoningen till följd av det glöms bort. Han tycker att som vuxna måste vi ibland sätta stopp 
för tröstandet och gå vidare i konflikten för en del barn sitter gärna i soffan och blir tröstade 
och ser det som ensamtid.  
  
5.1.2 Vägleda eller avleda? 

I resultatet har det framkommit att vissa förskollärare prioriterar att vägleda medan vissa 
prioriterar avledning. En del pedagoger tycker det är viktigt att barnen får lösa konflikten 
själva och att de ska medla eller vara vägledande. Kerstin brukar vägleda barnen i konflikten 
genom att hon ger dem verktyg att exempelvis lyssna på varandra. Även Pelle vill, om 
åldern på barnen tillåter, samtala med barnen och ha en vägledande roll och se till att båda 
kommer till tals och löser konflikten tillsammans. Även Lena framhåller att hon också vill 
vara vägledande och uppmärksammar också vikten av att vara lugn när hon löser konflikter 
tillsammans med barnen. För Lena är en konflikt när några tycker olika om någonting och 
i de situationerna är det viktigaste för henne att vara lugn och inte ta parti. Hon arbetar med 
öppna frågor som “Hur tänker du och vad tror du?“. Hon säger ytterligare att ibland kanske 
de måste avleda ett barn för att det inte ska bli en konflikt. Till exempel om två barn leker 
en fungerande lek och en tredje kommer in och det blir en ny lek så kanske pedagogen får 
kliva in och avbryta och fråga den tredje om de ska hitta på något annat för de andra redan 
hade börjat sin lek. Genom att alltid vara där barnen är kan hon ligga steget före och då har 
hon möjlighet att göra det. Lisa vill också gärna kunna ligga steget före för att kunna avbryta 
innan konflikten bryter ut men att det inte alltid går och att det därmed handlar mer om att 
bryta och ibland avleda. Sixten vill i de flesta konflikter vara en medlare som är ganska 
avvaktande och passiv. Om ett barn säger att han är besviken på någon tycker han att barnet 
ska säga det till den de gäller och inte till honom “ja men är du besviken så säg det till han, 
säg det inte till mig för jag har ingenting med eran konflikt att göra”.  En förklaring till detta 
är för att ge barnen en chans att lösa konflikten själva för ibland tänker han att vuxna är för 
snabba att ingripa. ”Nej jag vill nog att de ska prata med varann, liksom kommunikationen 
för det är det allting grundar sig på när de kommer ut i vuxenlivet”. Sixten säger att han 
tycker det är viktigt att vara verklighetsbaserad, har han sett att ett barn gå ifrån sin cykel 
och någon annan ta den så har barnet faktiskt lämnat den och menar att som vuxen finns 
heller ingen möjlighet att ta tillbaka saker som lämnats. Men han säger däremot att han tror 
att andra vuxna ibland tänker att har de tagit fram cykeln så har de rätt till den. Lisa vill i 
konflikter vara lugn och pedagogisk och med yngre barn som inte har språket arbetar hon 
mer med att avleda. Lisa menar att det är viktigt att tala om för barnen vad som händer och 
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brukar säga att ”titta nu blev han ledsen för att du rev honom”. Hon fokuserar inte mycket 
på att säga förlåt utan på att göra förlåt genom att göra någonting snällt. Har någon tagit en 
leksak så ger barnet tillbaka den och försöker hitta något annat den kan leka med.  
 
I en av våra observationer kunde vi se ett barn som fick en bil på sig och blev både arg och 
lite förvånad och kastar då tillbaka bilen. Pedagogen nämner då ingenting om 
händelseförloppet utan talar istället om för barnet att bilarna inte ska vara i detta rum utan 
barnet får fortsätta leka med det i rätt rum. Under en annan situation när ett barn försöker ta 
en leksak av ett annat barn och pedagogen ser det hela så säger hon nej med arg ton. Sedan 
ändrar hon röstläget och förklarar med en mjukare ton att ett annat barn leker med leksaken 
nu och det får vänta till barnet lekt klart. Sedan uppmuntrar pedagogen barnet att kolla om 
det finns någon annan leksak som barnet kan leka med. Efter ett tag har barnet med leksaken 
lekt klart och leker med något annat istället. Pedagogen frågar då barnet som tidigare ville 
ha leksaken om barnet fortfarande är sugen att leka med den och barnet kommer glatt och 
hämtar den. Vi kunde i fler liknande situationer se hur pedagogerna ändrade röstläget, först 
ett hårdare STOPP för att avleda och sedan mjukare när de förklarade varför. I en annan 
situation där det handlade om att putta satt de flesta barnen på ett led på golvet i väntan på 
att få gå in till samlingen. Alla barn skulle sitta i ledet men ett barn fortsätter att leka med 
bilarna som var jämsides med det första barnet i ledet. Barnet i ledet ropar, pekar och visar 
att barnet skulle sätta sig sist i ledet men barnet lyssnar inte. Efter flera försök lutar sig 
barnet fram för att röra det andra barnet och få dennes uppmärksamhet, när han lutade sig 
fram reagerade barnet som lekte och puttade undan honom. Då ingriper en pedagog och 
säger: 
  

“Låt honom vara” 
“Men…. han sitter inte i ledet, han leker” 
“Ja. Men fokusera på dig nu. Låt honom vara”.  

  
Barnet fortsätter att leka och det andra barnet satt kvar i ledet, pedagogen gick iväg. 
 
Under fler observationer i ett av rummen på en förskola kunde vi se yngre barn där barnen 
ville leka med samma leksak och något annat barn tar den när de lämnat den. Pedagogen 
fick då flera gånger ingripa och flytta på barnet som ville slita tillbaka leksaken och 
pedagogen sa att du har lämnat den och får välja något annat att leka med. En annan situation 
som skedde var när ett barn helt oprovocerat puttade ett annat barn så barnet ramlade på 
golvet. Pedagogen var då snabb att ingripa och säga ifrån att så gör vi inte. Barnet skrattar 
då varpå pedagogen med argt röstläge en gång säger till att det inte var roligt och att vi inte 
puttas. Sedan tar pedagogen med barnet och avleder den till en ny lek. Barnet som blir puttat 
ligger kvar på golvet och när de har gått och ingen verkar komma tillbaka reser det sig och 
går och leker vidare. Ingen av situationerna har någon riktig försoningsfas utan barnen blir 
istället särade på.   
 
5.1.3 Samtala i affekt 

Alfons vill i en konflikt gärna vara två pedagoger för att kunna trösta den som blivit sårad 
och även kunna se till att den som sårat hamnar i balans. Genom att vara två kan de ge bägge 
barnen den uppmärksamhet som de behöver. Han säger att det ibland kan vara svårt att få 
barnen att prata med varandra på en gång eftersom de är arga eller ledsna, alltså samtala i 
affekt. Istället tycker han att det fungerar att de får berätta vad som hänt för honom istället. 
I vissa konflikter måste de också sära på barnen så att de får möjlighet att få lugna ner sig 
och hitta lugnet. Han tycker att det är viktigt med fingertoppskänsla och hantera det på bästa 
sätt för de barn det gäller. Vidare säger han att det är viktigt att ibland säga STOPP för att 
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markera att det är fel och han betonar att en del barn måste han säga till på skarpen. Även 
Kerstin anser att det ibland är svårt att lösa hela konflikten i stunden. Till skillnad från 
Alfons som tycker att det var på grund av mycket känslor anser Kerstin att det ibland beror 
på att det kan saknas personal eller för att det är för mycket barn runt omkring. Hon säger 
att de ibland löser en del av konflikten och får fortsätta lösa den vid ett annat tillfälle. 
 
5.1.4 Handlingsplan 

Förskolorna har inte någon uttalad handlingsplan i arbetslaget om hur de jobbar med 
konflikthantering och försoning men upplever att det fungerar bra. De arbetar olika eftersom 
de är olika som personer och har olika mycket erfarenhet, men så länge de arbetar mot 
samma mål anser de att det fungerar bra. Det är viktigt att vara lyhörd för att kunna se och 
vara där om de behöver hjälpas åt eller om någon kanske sett något den andra inte sett. Pelle 
menar däremot att på hans förskola behöver de prata mer om hur de gör för att barnen inte 
ska bli kluvna när alla gör olika. Lena tycker att det fungerar som det är nu, att de gör olika 
men ändå har i fokus att hålla sig lugna. 
  
Lena tycker att det är svårt att veta hur hon ska göra. Hon gillar inte begreppet förlåt för att 
hon inte tycker att det finns någon betydelse bakom och att det bara används för att det ska 
bli bra för oss, att folk kan gå vidare när det sagts förlåt. Men hon är även osäker på vad hon 
tycker om att göra förlåt.  

  
“Och då undrar jag vadå hur gör man då? Stryker man någon på kinden då eller? Jag 
vill inte bli tagen på av någon precis har slagit mig? Ta inte i mig en gång till är du 
så snäll. Eller om någon har bråkat, då vill man väl inte gosa. Jag vet inte.”  
  

Hon tycker att det är tillräckligt svårt att med ord säga förlåt, och att det är ännu svårare 
med en kram. Men barnen måste få öva på att be om ursäkt och kunna förstå att de har gjort 
fel. 
 

5.2 Vad anser pedagogerna om meningen bakom barnens förlåt? 
5.2.1 Alternativ till ordet förlåt 
Alla informanter belyste att de aldrig vill tvinga ett barn att säga förlåt, men en del råder till 
alternativ till ordet förlåt. Flera informanter har nämnt att de uppmanar barnen till att göra 
förlåt. Sixten däremot sa att han sällan använde just ordet förlåt utan pratade mer med de 
berörda barnen om att be om ursäkt: “Jag tror jag sällan säger liksom förlåt utan då är det 
mer be om ursäkt”. Kerstin tvingar inga barn att säga förlåt utan tycker att de ska mena det 
för att säga det. Men i vissa situationer när de av misstag gör något, säger förlåt och sedan 
kör vidare tycker hon det är okej. För att barnen ska bli medvetna om betydelsen av förlåt 
har de haft bland annat temaarbeten. Hon menar att de genom hela verksamheten pratar om 
hur de kan göra förlåt, eller något snällt mot den som barnet sårat. I de fall där barnen rivs 
eller puttas brukar Pelle visa hur barnet istället kan göra. Visa att de kan klappa på armen 
istället. Detta gör han framförallt med de yngre barnen på förskolan. Och att de kan 
undervisa förlåt och empati i leken, “i leken kan man ju lära att sätta sig in i någon annans 
situation“.  
 
5.2.2 Ord utan betydelse  

Kerstin tror att en del barn förstår varför de säger förlåt men att en del bara säger det utan 
vidare tanke, att ordet är utan betydelse. Vidare säger hon att det kan beror på vilken 
situation de är i. Även Pelle menar att det är svårt att veta om barnen har förstått vad ordet 
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förlåt betyder och att använda det med rätt känsla. Pelle berättar också om nackdelar som 
han kan se med begreppet och bland annat tycker han att det kan bli lite slentrianmässigt, 
barnen säger förlåt och sedan är det bra men i själva verket kan de fortsätta knuffas. Pelle 
pratade också med två barn som är fyra respektive fem år, han frågade barnen varför de 
säger förlåt. De svarade “det är för att det ska kännas bättre för den andra om jag har gjort 
något dumt“ och “har jag gjort något dumt behöver jag ju säga förlåt”. Pelle frågade då hur 
barnet brukar göra och fick till svar att de brukar vilja ge en kram men att de andra barnen 
inte alltid vill ha en och kan bli argare. Pelle tror att en del är medvetna men att de skulle 
behöva jobba mer med det för att få alla medvetna. Ett exempel på en situation där ett barn 
var medveten var när ett barn i hallen var färdigt påklädd och otåligt väntade på att de två 
sista barnen skulle få på sig kläderna och gå ut. Ett annat barn satt på golvet och försökte få 
på sig sin overall. Det första barnet springer, sätter sig på rumpan och glider in i barnet som 
klär på sig på golvet. Barnet ser förskräckt och ledset ut. Barnet som gled in i det andra 
barnet verkar uppfatta detta och inse vad som hände samt slänger ur sig ett “oj oj förlåt!”. 
Ett annat exempel vi kunde se var när en pedagog fick uppmärksamma ett barn att säga 
förlåt och då kan vi inte veta om de förstod varför de sa förlåt eller inte var i en av våra 
observationer när några barn skulle leka en lek där barnen skulle ligga på marken. Då råkar 
ett barn kliva på ett annat men går bara vidare och lägger sig en bit bort. En pedagog 
uppmärksammar detta och säger att nu råkade du trampa på barnet, och barnet tyckte kanske 
att de gjorde ont, då kan de passa att säga förlåt. Barnet tittar på pedagogen och pedagogen 
säger att personer kan säga förlåt även fast det inte var meningen. Barnet säger förlåt och 
leken fortsätter.  
 
5.2.3 Svårigheter med att säga förlåt  

Alfons säger att det är en del barn som har svårigheter med att säga förlåt och att det kan 
vara lättare för barn som inte befinner sig i konflikten att förstå varför de ska säga förlåt. 
För vissa barn låser det sig och ju mer de känner att de måste säga förlåt desto svårare är det 
för dem att säga det. Han säger att det kan bero på olika saker men att han har en teori om 
att det i vissa fall kan bero på att de aldrig övar på det i hemmet och att de vuxna inte heller 
säger förlåt. Samtidigt säger Alfons att en del barn säger förlåt på riktigt och kanske börjar 
gråta, men även att “man kanske inte ens sa förlåt utan man sa oj jag klev på dig och då 
förstår den ju”. Precis som Alfons säger Lisa att vissa barn har svårt att säga förlåt, att det 
tar stopp, och då försöker hon fokusera på att barnen kan göra förlåt istället. Lisa menar att 
en del barn som ofta gör misstag skulle behöva säga förlåt hela tiden och att det nästan ber 
om ursäkt för att de finns. Hon belyser flera gånger att begreppet förlåt är svårt och att det 
är svårt att veta om barnen verkligen förstår innebörden.  
  

“Jag tycker egentligen att begreppet förlåt är, a jag vet inte, har man kommit hit så 
att man kan förstå begreppet förlåt när man är upp mot 5 år gammal?” (Lisa) 

  
5.2.4 Inlärt beteende  

Sixten förklarar att han tycker att begreppet förlåt har tappat sin mening och att barnen inte 
vet varför de säger förlåt.  
  

“Ah förlåt och sen är det bra. Jag sa förlåt. Ja, du sa förlåt ja men har du förstått vad 
som är fel? Nej, nej, jag har inte gjort något fel. Men du sa ju förlåt?”. 
  

Han fortsätter med att förklara att det har blivit ett inlärt beteende. Att när barnen gjort 
något fel ska de säga förlåt, precis som att de lärt sig att efter maten säger de tack för 
maten. Det kan även vara att barnen vet att pedagogen förväntar sig att ett förlåt blir sagt 
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och att barnet säger det för att göra pedagogen nöjd. Men Sixten säger att de ibland frågar 
barnen om de vet varför de säger förlåt. “Frågar vi om varför de säger förlåt eller ber om 
ursäkt svarar dom ja men det var för att jag gjorde såhär”.  
 

5.3 Hur tar empati och förlåt plats i förskolans undervisning?   
5.3.1 Planerade aktiviteter  

Utifrån våra intervjuer och vårt material kan vi se att det framförallt var två förskollärare 
som hade en uttalad plan med planerade aktiviteter och en metod för hur de undervisar om 
förlåt och empati. Sixten och Kerstin, som jobbar på samma förskola, berättar att de 
framförallt har arbetat med ett tema och med en bok. Ett tema som handlade om Pelle 
Svanslös och hur människor är mot varandra och Alfons Åberg, en bok om vänskap, som 
de sedan samtalade om tillsammans med barnen. Förutom detta har de en metod som de 
använder sig av ofta och som är flexibel. De använder sig av en handdocka i undervisningen 
med barnen. Handdockan dyker upp på samlingar med barnen och tar upp olika ämnen, 
oftast något aktuellt som har hänt under dagen och berättar att han har hört barnen och vad 
som har hänt. Sixten förklarar handdockan som “Han har lite spasmer, ibland skriker han 
rakt ut, räcker ut tungan och så där”. Dockan tror att han kan allting men kan i vissa 
situationer agera fel. På så sätt får barnen chansen att se och berätta hur dockan skulle gjort 
istället men dockan utmanar även barnen med frågor. Sixten tycker att dockor är ett bra 
medel för att kunna föra samtal med barnen. Han har även märkt att vissa barn som i vanliga 
fall kan ha svårt att tala inför gruppen kan “glömma av sig” och våga tala med dockan. Dock 
poängterar ändå Kerstin att de inte undervisar i empati på samma sätt utan att det är något 
som hela tiden finns med i verksamheten. Att använda sig av drama och gosedjur/föremål i 
samtal har visat sig vara en vanlig metod för att ta upp och lära ut om förlåt och empati. 
Alfons och en annan kollega har arbetat med Kaninen och Igelkotten. De har spelat upp 
olika situationer och sammanhang för barnen och barnen får inflika om hur kaninen och 
igelkotten ska göra istället. Alfons uttrycker också att det måste vara roligt för barnen, 
annars håller de sig inte fokuserade. Och då är drama med djur ett bra sätt att undervisa i 
förlåt och empati. De använder sig även av böcker i kompistema som finns tillgängliga: 
  

“Det är inte dom det handlar om så de behöver inte känna sig utsatta och då 
kommer ofta väldigt spontant att man ska säga förlåt och dela med sig så att 
man ser ju klart och tydligt.” (Alfons) 

5.3.2 Spontana lärandesituationer  

Pelle berättade att de ofta pratade och diskuterade kring begreppet förlåt och meningen 
bakom det i förskolan men att det behövdes göras ännu mer. “Jag tror inte att man kan 
undervisa bara utan man måste själv visa med handling”. Pelle tycker att det är viktigt att 
visa empati i vardagen, i handlingar och inte bara i undervisningen. Lisa säger att de inte 
jobbar aktivt med böcker gällande ordet förlåt och empati, men om de sitter och läser en 
bok som handlar om det pratar de om det efteråt. Hon tycker att deras undervisning om 
förlåt ofta är spontana lärandesituationer och sker i olika situationer. Med de äldre barnen 
kan de samtala om det vid matbordet eller liknande. Att det inte görs i stridens hetta, som 
hon förklarade det. En observation där ordet förlåt användes var i en situation där fyra barn 
lekte med fiskespön och sprang runt. En pedagog satt bredvid i en soffa med ett barn i knät. 
När barnet ställer sig upp får barnet ett fiskespö i magen. Barnet reagerar, blir ledset och går 
tillbaka till pedagogens knä. Pedagogen försöker då få kontakt med barnet som lekte med 
fiskespöt som slog till barnet men lyckas inte. Pedagogen fortsätter då upprepade gånger att 
säga barnets namn men barnet är fokuserat på sin lek. Pedagogen försöker få barnet att förstå 
att i sådana här situationer är det bra att säga förlåt. Efter en stund av försökande lyckas 
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pedagogen fånga barnets uppmärksamhet och kan förklara lugnt att barnet blev ledset när 
han gjorde så med fiskespöet och att han borde säga förlåt. Då säger barnet förlåt och 
fortsätter sedan sin lek med sina vänner. 
 
5.3.3 Göra förlåt  

Flera av informanterna har uppmärksammat att de arbetar med att göra förlåt istället för att 
säga förlåt. Pelle informerade om att de på deras förskola föreslår för barnen hur de ska göra 
förlåt ”Då försöker man lära dom att man kan stryka på kinden eller armen“. Pelle tycker 
att barnen hellre ska göra förlåt än att säga förlåt och han tycker det är viktigt att när 
förskollärare lär ut att göra förlåt måste de också lära ut att fråga om det är okej att ge en 
kram eller en klapp. Även Alfons arbetar med metoden att visa i undervisningen av förlåt 
och att göra förlåt. Han vill ge barnen alternativa sätt, att istället för att riva kan de klappa 
kinden eller armen och där kommer han in på hur barnen kan göra förlåt. Lisa vill, i de 
situationer som det behövs, finnas där som stöd och vägledare, precis som om barnet skulle 
säga förlåt. Att hon ska finnas där och visa hur de kan göra. Sixten säger att han tror att han 
använder sig mer av att be om ursäkt än av begreppet förlåt. De använder sig inte mycket 
av begreppen förlåt och be om ursäkt men de pratar om begreppen och varför de säger förlåt. 
Sixten uppmanar aldrig till kramar på förskolan utan uppmanar mer att barnen ska gå fram 
och säga förlåt så att den andre hör. Lena och Kerstin tyckte inte att det var okej att uppmana 
om en kram när barnen skulle göra förlåt. Kerstin uppmanar istället att de ska visa det på 
något annat sätt, till exempel hjälpa. 
 
5.3.4 Förebild  

Flera informanter i studien har nämnt att de är medvetna och ibland omedvetna om att de är 
förebilder för barnen i deras agerande. Alfons är medveten i sitt arbete om att han är en 
förebild för barnen gällande empati. Han brukar tänka på hur han är mot resterande personal. 
Att säga hej och hejdå, fråga hur läget är, och i hans fall brukar han och en kollega massera 
varandra och då är han noga med att poängtera att det var snällt och att tacka. Även Pelle 
tycker det är viktigt att tänka på att han är en förebild och tror inte att förskollärare kan 
undervisa i det utan att barnen lär sig av att se hur de vuxna gör och att det är viktigt att om 
och när någon gör fel kunna säga förlåt. Lisa försöker att vara extra tydlig i sitt arbetssätt. 
Om någon exempelvis slår henne är hon tydlig i både röstläge, kropp och ansiktsuttryck och 
säger att hon blir ledsen och att det gjorde ont. Hon tycker det är viktigt att de visar vad de 
känner med hela kroppen för att barnen lättare ska kunna förstå. Sixten ser också uppdraget 
med att vara en förebild som viktigt. Därför samtalar han mycket med barnen om hur de ska 
vara och agera, det gör han exempelvis vid matbordet. Han belyser att det handlar om att 
respektera varandra och göra förskolan till en plats där alla känner sig välkomna och vill 
vara. Han berättar då också att han blir skrämd av vad lite empati och respekt barnen har 
mot varandra och att det är mycket “jag-jag-jag” och när någon berättar något så avbryter 
de bara och berättar sitt. Han lyfter fram förskolans värdegrundsuppdrag: 
  

“Alltså alla delar i läroplanen i sin ära med matematik, IKT och naturvetenskap men 
de här frågorna är lika viktiga för att få fungerande medborgare sedan.” (Sixten) 

  
5.3.5 Empati 

Lena och Alfons pratar om att en del barn helt saknar empati och att vissa aldrig får det 
heller. Då kan det hjälpa att visa empati för att de barnen ska ta efter och göra likadant men 
att det aldrig blir äkta. Lena brukar därför tänka på hur hon pratar med andra människor för 
hon menar att barn ser och hör allt och då är det viktigt att föregå med gott exempel. Kerstin 
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däremot försöker vara som vanligt men har i bakhuvudet hur hon beter sig mot 
arbetskollegorna, att de inte bråkar eller tjafsar framför barnen då hon tänker att barnen nog 
känner av sådant. Lisa, Alfons och Pelle tror också att barnen lär sig mycket av att se hur 
de vuxna agerar men också de äldre barnen eftersom de samarbetar och blandar 
avdelningarna. 
  
Flertalet av informanter förklarade att de såg empati hos barnen i bland annat 
konfliktsituationer.  Men de barn som de syftade på var främst barnen som inte var delaktiga 
i konflikten utan barn som sett konflikten ur ett annat perspektiv. De barnen kunde komma 
fram till pedagogen och berätta vad som hänt. I de fall där en felaktig förklaring ges av de 
delaktiga barnen kunde barnet utifrån bryta in och förklara vad som egentligen hände. 
Informanterna kunde även se empati hos de äldre barnen, i hur de barnen är gentemot de 
yngre barnen. Några av informanterna ser det som positivt att deras avdelningar samarbetar 
och barnen får träffa varandra för att de ser det som ett lärande. De äldre barnen kan visa, 
använda och utveckla sin empatiska förmåga och de yngre kan se hur de kan visa empati.  
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6. Analys 
I detta analysavsnitt kommer vi att göra en djupare analys av vårt resultat kopplat till 
litteratur, studier och forskning som tagits upp i vårt bakgrundsavsnitt. 

6.1 Vägledning och medling 
Genomgående tycks förskollärarna arbeta i enlighet med hur litteraturen beskriver 
strategier, metoder och förhållningssätt. I flertalet intervjuer framkommer det att 
informanterna vill arbeta genom att vara en medlare och vara vägledande i sin medling. De 
värderar att det ska ske ett samtal i konflikthanteringen. Detta stämmer överens med det 
Jensen (2013) skriver, att det i konflikter mellan barn kan behövas en pedagog som är 
medlare och att det första steget i medlingen är att vara vägledande, lyssnande och ställa 
frågor. Fortsättningen efter det beror på vad informanterna värderar att fokusera på. 

6.2 Samtala 
Att vara två pedagoger som hanterar en konflikt visade sig vara önskvärt trots att det ibland 
är svårt att genomföra. Anledningen till det är bland annat att alla barn ska synas och höras 
och det kan vara svårt för barn i affekt att samtala med varandra. Då kan de istället prata 
med pedagogerna. Detta kan kopplas till studien som visade att pedagogen kan lära barn att 
förlåta genom att se och känna barnens ilska. Därför är det viktigt att låta barnen vara arga 
och förstå varför de känner som de gör. På sikt kan det leda till att barnen lättare förlåter, 
minskar arga känslor och aggressiva beteenden (Fitzgibbons et. al., 2004). Även Brodin och 
Hylander (2002) framför att barn ibland behöver använda sin ilska för att våga handla 
empatiskt. Rathsman (2013) förklarar att försoning är när det vänskapliga förhållandet är 
återställt efter en konflikt. 

6.3 Avledning  
Resultatet har visat att ett vanligt tillvägagångssätt är att avleda barnen eller att sära på 
barnen i konflikten, särskilt med de yngre barnen som inte har en stor språkförståelse. I sin 
studie har Rungduin (2010) kommit fram till att språket och språkförståelsen är viktigt för 
att förstå begreppet förlåt och dess innebörd. Ett exempel på en avledning är när ett barn 
fick en bil på sig. Barnet reagerar och kastar tillbaka bilen till barnet som lekte med den. 
Pedagogen säger till barnet med bilen att bilarna ska vara och lekas med i ett annat rum. I 
denna observation kunde vi inte se någon försoning eftersom barnen blir särade på.  

6.4 Meningen bakom förlåt  
Ingen informant vill tvinga barnen att säga förlåt, men en del brukar ibland uppmuntra 
barnen att göra förlåt. Norell Beach (1995) skriver att vuxna med enkla medel kan få barnen 
att säga förlåt och hålla med om regler förskollärare tycker ska finnas på förskolan, men hur 
kan förskolläraren då veta att barnen har förstått reglerna? Hur kan de veta om barnen säger 
förlåt i välmening och med medkänsla eller bara för att de förväntas av dem? (Norell Beach, 
1995). En informant uppmärksammar att en del barn som ofta hamnar i konflikter skulle 
tvingas att be om ursäkt hela tiden om pedagogerna skulle tvinga barnet till det och det 
skulle nästan bli som att barnet ber om ursäkt för att det finns. Andra svårigheter som visats 
är att det är svårt att se meningen bakom barnens användning av förlåt, att ordet förlorat sin 
mening, att det blivit ett invant beteende och att det för vissa barn låser sig när de ska säga 
förlåt. Öhman (1996) skriver att vuxna varken ska eller kan tvinga ett barn till en känsla och 
säga förlåt. För att mena ett förlåt behöver barnen förstå och erkänna att de har gjort fel 
säger en informant och ibland är det inte en situation gällande rätt och fel. Som vi tidigare 
nämnde skrev Norell Beach (1995) om osäkerheten kring hur vi kan se att barnen menar ett 
förlåt. Öhman (1996) menar att det finns tre steg i processen i empati och det handlar om 
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att känna med någon. I en observation kunde vi se de två första stegen, att ha den empatiska 
förmågan genom att bland annat tolka signaler samt reflektera över det empatiska beteendet. 
Barnet råkar glida på rumpan in i ett annat barn. Det barnet blir förskräckt och ledset, och 
barnet som orsakade det reagerar genom att säga “oj oj förlåt!”. När olyckan skett ser barnet 
över uttrycket och känslan som det andra barnet uttryckte. Utifrån det handlade barnet på 
ett visst sätt, i detta fall genom att genast säga oj förlåt. I denna observation upplevde vi att 
ordet förlåt användes i sin rätta mening.  

6.5 Göra förlåt  
Norell Beach (1995) skriver om att göra förlåt istället för att säga förlåt precis som en del 
informanter också tog upp. Det kan kopplas till Sjöstrand (2003) som skriver om gottgörelse 
och att ta ansvar över något när de själva har gjort fel. Att göra förlåt, tyckte en del 
informanter var svårt och hade inga förslag på hur barnen egentligen kunde göra men en del 
tog upp att de kan göra något snällt eller ge en kram eller stryka på kinden om de känns okej 
för båda parter. Det kan också kopplas till Piagets stadieteori och cirkelreaktionerna i det 
sensomotoriska stadiet som innebär att barn tar efter och härmar saker som andra gör 
(Askland & Sataøen, 2003). Det gör två informanter när de exempelvis stryker båda barnen 
i samband med en konflikt. Flera informanter säger även att de gärna visar ett alternativt 
sätt att handla. Istället för att riva ett barn visar pedagogen att barnet kan klappa istället. 
Enligt Askland och Sataøn (2003) har Piaget visat på att barnen i det sensomotoriska stadiet 
är helt egocentriska och har svårt att se saker ur i andras perspektiv. Det som en del 
informanter arbetar med, att visa, tänker vi kan hjälpa barnen att lära sig visa empati genom 
cirkelreaktioner tills de har kunskap att kunna se saker ur andras perspektiv.  

6.6 Förbild 
Som Norell Beach (1995) tog upp föds inte empatin genom att titta på hemska bilder som 
borde få personer att känna empati utan det krävs att det arbetas aktivt med den i vardagen 
för att den ska utvecklas. Precis som Sjöstrand (2003) skriver har flera informanter berättat 
att de ser sig själva som förebilder och vill visa empati för barnen. Vissa förtydligar sina 
känslor i ord, några tog upp att de visar respekt mot andra vuxna, personal och 
vårdnadshavare samt barn och arbetar med att inte avbryta varandra och att lyssna. Även 
Öhman (1996) betonar vikten av hur de vuxna i barnens omgivning beter sig påverkar i 
vilken riktning den empatiska förmågan utvecklas. Det handlar om både det pedagoger 
säger och gör lika mycket som det de inte säger eller inte gör. Sixten tycker också att de är 
viktigt att vara verklighetsbaserad och att försöka visa och hjälpa barnen att hantera 
konflikten som vuxna skulle få göra. Även det kan kopplas till Sjöstrand (2003) som menar 
att vuxna ska tänka på hur de är som förebilder när de hanterar konflikter och även visa och 
vara tydliga i att det är okej att vänta tills de känner sig redo att ta emot ett förlåt och även 
att ge ett förlåt. White (2002) skriver att förlåtelse inte handlar om att ursäkta eller göra 
rättvisa för någon som har gjort fel och Calhoun (1992, refererad i White, 2002) anser att 
de som har gjort fel vill bli förlåtna för att bli av med sina skuldkänslor trots att de bett om 
ursäkt. Denna synvinkel har ingen av informanterna i studien nämnt.   

6.7 Undervisning  
Alla förskolor har inte en uttalad plan för hur de ska arbeta med empati och förlåt i 
verksamheten. Men den förskola som hade de gjorde de med olika teman om vänskap och 
utanförskap. De flesta informanter lyfte fram spontana samtal som en stor del i arbetet med 
barns empatiutveckling och förståelse kring förlåt. Det kan kopplas till Rungduin (2010) 
som i sin studie kom fram till att barn inte kan förstå meningsinnebörden av förlåt utan att 
ha viss språkutveckling. Skulle vi då se det utifrån Piaget stadieteori så skulle 
språkutvecklingen börja ske i de pre-operationella stadiet när barnen är två till sju år. Dock 
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sker inte vändningen för barns kognitiva förmåga förrän det tredje stadiet, konkret-
operationella, när barnen är mellan sju till elva år (Askland & Sataøen, 2003). Alla 
informanter i vår studie har trots detta belyst att de tycker det är viktigt att börja med empati 
i tidig ålder och tror att alla barn har det mer eller mindre. Flera informanter nämnde även 
drama och rollspel. Detta för att barnen på så vis inte behövde känna någon skuld utan i ett 
enkelt och avslappnat sammanhang lär sig om empati och förlåt och även en del i 
konflikthantering. White (2002) skriver om undervisning i skolan och att även det handlar 
om mycket samtal där man kan utgå från olika frågor.   
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7. Diskussion 
I kommande avsnitt kommer vi att redovisa våra slutsatser utifrån resultatet och föra en 
diskussion kring resultat, tidigare forskning och Piagets teori. Vi kommer också att redogöra 
för våra egna upplevelser. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning inom området.  

7.1 Slutsats 
I denna studie har vi undersökt och studerat användandet av ordet förlåt, meningsinnebörden 
samt hur empati och förlåt tar sig uttryck i verksamheten. Utöver detta har vi bidragit med 
kunskap om konflikthantering och försoningsstadiet i konflikter.   
 
Vår slutsats av denna undersökning är att förskollärare jobbar aktivt för att inte tvinga 
barnen att säga förlåt även om det brister i en del situationer. Försoningsstadiet kan vi se är 
något som försvinner i många konflikter då en strategi de använder är avledning. Dock sker 
avledning mest med yngre barn men i konflikter med äldre barn kan vi inte heller se någon 
egentlig försoning. Resultatet av vår studie har visat att de flesta förskollärarna fokuserar 
mer på att göra förlåt än att säga förlåt. Vår andra slutsats är att det skiljer sig från barn till 
barn om de vet meningsinnebörden av förlåt men för att kunna det är det viktigt att de har 
god språkutveckling (Rungduin, 2010). Slutligen kan vi också se att hur medvetet 
förskollärarna jobbar med empati skiljer sig trots att de förskolor vi besökt jobbar under 
samma rektor. Hur mycket förskollärare arbetar med empati skulle kunna bero på vad 
förskollärarna på förskolan anser om empatiutveckling och när den egentligen sker. Om en 
inflytelserik forskare som Piaget anser att den inte utvecklas förrän i skolåldern är det 
förståeligt varför det inte får mycket fokus i förskolans undervisning.  

7.2 Diskussion av resultat 
Piagets stadieteori menar att barns empatiutveckling inte utvecklas förrän i skolåldern 
(Askland & Sataøen, 2003). Men Öhman (1996) och Norell Beach (1995) menar att empati 
finns redan hos spädbarn. Piagets stadieteori har genom åren blivit reviderad och fått en del 
kritik men vi tycker att den stämmer överens med en del av resultaten av studien. 
Informanterna har alla ansett att empati är viktigt att tänka på när de arbetar som 
förskollärare, men flera av dem har också sagt att den empatiska förmågan skiljer sig mellan 
olika barn. En del barn har mer empatisk förmåga och en del har mindre eller ingen alls. Vi 
kunde i vårt resultat se att flera pedagoger framhävt att medling och vägledning är strategier 
som används i konflikter, något som även Jensen (2013) skrivit om. Men försoningsstadiet 
i konflikter försvinner ofta och informanterna i studien har heller inte, trots att vi fokuserat 
frågor mot det, haft några egentliga svar. Försoning är när det vänskapliga förhållandet är 
återställt efter en konflikt (Rathsman, 2013). Men i observationerna kunde vi se att de oftast 
avledde en konflikt hellre än att samtala om den även om samtal är något alla informanter 
nämnt är viktigt i konflikter. Liknande händelser upprepades under de korta stunder vi var 
på förskolorna, ändå avleddes de flesta av konflikterna. Detta både med äldre och yngre 
barn. Genom att pedagogerna valde att avleda konflikter kunde vi i våra observationer heller 
inte se någon försoning då barnen blev särade på. Det skulle kunna bero på att förskollärarna 
inte vill tvinga barn till att säga förlåt och att förskollärare inte har några egentliga verktyg 
kring hur de kan hjälpa barnen att göra förlåt. Litteraturen tycks sällan ta upp 
försoningsstadiet på denna nivå och att göra förlåt är svårt då förskollärare inte vill kränka 
någons integritet, vilket är en risk när barnet som en del nämner ska ge en kram eller stryka 
någon på kinden. Om de skulle utgå från Piagets stadieteori och att barnen i förskoleålder 
inte har någon empatisk förmåga så skulle försoningen egentligen inte vara till någon 
användning då de inte vet om barnen skulle förstå. Men informanterna har alla nämnt att en 
del barn faktiskt har empatiska förmågor och att empati är en viktig del i förskolan. Vi tror 
att försoningen på sikt skulle kunna vara en hjälp i att utveckla sin empatiska förmåga 
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genom att få förståelse för hur andra känner snarare än att bara bli särade på. Vi är medvetna 
om att detta inte skulle fungera i alla situationer och att det i vissa fall är mer passande att 
avleda. Det krävs en fingertoppskänsla för att känna av vilka situationer som kräver vad.   
 
Informanterna och Sjöstrand (2003) menar att det är viktigt att vara en förebild för barn i 
deras empatiutveckling. Men hur mycket plats empati får i undervisningen skiljer sig. En 
anledning till att det skiljer sig så mycket kan bero på hur mycket de verksamma 
förskollärarna på förskolorna värderar empati och huruvida de anser att barn kan ha eller 
utveckla en empatisk förmåga. Trots att det skiljer sig hur mycket respektive förskola 
arbetar med empati så arbetar de ganska liknande när de väl gör det. Detta med temaarbeten, 
rollspel och samtal, både boksamtal men även spontana samtal vid exempelvis 
matsituationer.     
 
I vårt resultat framkom det att en av informanterna ansåg att vuxna ofta är för snabba i att 
ingripa i en konflikt och inte låter barnen lösa konflikten samtidigt som en annan informant 
antyder att den måste avleda barn för att det inte ska skapas en konflikt. Här ställs två åsikter 
mot varandra. En tycker att barnen ska få uppleva konflikter och få öva på det själva medan 
den andra gärna ser att det inte blir någon konflikt alls. Dessa värderingar i sig påverkar hur 
pedagogerna hanterar konflikter och deras syn på det. Skulle alla informanter se på 
konflikter som positivt och lärorikt hade vi förmodligen fått ett annorlunda resultat, likadant 
om det vore tvärtom, att informanterna helst undviker konflikter. I de fall där barn inte får 
uppleva konfliktsituationer kan vi tänka oss att barnen inte får använda begreppet förlåt i 
försoningen. Till följd av det kan pedagoger få svårare att se barnen använda sig av det, 
vilket gör det svårare för dem att se meningsinnebörden bakom det.  
 

7.3 Vidare forskning 
Vi anser att det finns flera områden som kan ses som relevanta för fortsatt forskning inom 
området. Något som vi tycker hade varit intressant skulle vara att undersöka om vi skulle 
fått annorlunda resultat ifall vi gjort studien i en annan kommun. Att jämföra större 
kommuner med mindre, eller kommuner i norra Sverige med kommuner i södra Sverige, 
hade kunnat ge intressant och användbart resultat. Finns det lokala skillnader och hur visar 
det sig på barnen? 
 
Skulle vi få chansen att utveckla studien ytterligare hade vi valt att undersöka mer om just 
försoningen i konflikter. I våra observationer såg vi få exempel på försoning och i 
intervjuerna fick inte lika mycket svar angående försoning som resterande delar. Det skulle 
vara intressant och lärorikt att gå in på djupet och se hur barn försonas, hur pedagogerna 
stöttar samt agerar. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

2019-10-02 
 
Missivbrev 
 
Våra namn är Rebecca Valjemot och Judit Lundberg och vi studerar 
förskollärarprogrammet termin sju på Umeå universitet. Vi har i uppgift att skriva en c-
uppsats och vi skulle behöva hjälp av verksamma förskollärare som en informant till 
denna uppsats samt även utför observationer i verksamheten. Syftet med uppsatsen är att 
öka vår kunskap om konflikthantering och hur man i konflikthanteringen använder sig av 
begreppet förlåt. Därför kommer vi att fokusera på konflikter barn till barn. En första del i 
mitt rapportarbete har varit att fördjupa mig i forskning och litteratur kring det aktuella 
ämnet. För att kunna fortsätta skrivandet av min rapport är dina erfarenheter som 
förskollärare värdefulla för mig. Jag kommer att använda mig av en intervju för att kunna 
ta del av dina erfarenheter inom området. 
  
Vid intervjun och uppsatsskrivandet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer, vilket innebär att du informeras om syftet med rapporten, ditt 
deltagande är frivilligt och konfidentiellt (dina svar och dina resultat kommer att 
behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem) samt resultatet kommer enbart att 
användas i min rapport. Observationerna kommer även dessa att beaktas utifrån samma 
principer. Intervjun kommer spelas in med ljudupptagning och kommer att lyssnas på och 
transkriberas av oss två som skriver uppsatsen. 
 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på 
mail:    rebecca.valjemot@gmail.com & juditlundberg97@hotmail.com.  
  
Med vänliga hälsningar 
Rebecca Valjemot och Judit Lundberg 
Förskollärarstudenter 
Umeå universitet 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till vårdnadshavare 
 
Hej alla barn och vårdnadshavare! 
 

Vi heter Rebecca Valjemot och Judit Lundberg, vi läser båda sjunde terminen på 
förskollärarprogrammet, Umeå universitet.  
 
Vi har nu i uppgift att skriva ett examensarbete och har valt att skriva om 
konflikthantering och hur man i konflikthanteringen använder sig av begreppet förlåt. Vi 
kommer därför att göra observationer här på er förskola. Vi kommer inte att använda oss 
av varken bild eller filmupptagning och inga namn kommer att nämnas i rapporten då vi 
främst är här för att observera pedagogerna. 
 
Var inte rädd för att komma fram och säga hej eller om ni undrar något.  
Har ni frågor men inte sett oss så kan ni även mejla oss: 
 
rebecca.valjemot@gmail.com & juditlundberg97@hotmail.com.  
 
Vi kommer att vara här: 
 

 
 

Hälsningar Rebecca och Judit.  
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Uppvärmningsfrågor: 
 
Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
Hur länge har du jobbat på den förskolan och avdelning? 
Hur många barn är det på din avdelning? Vilken ålder? 
Varför ville du bli förskollärare? 
 
Del 1: Konflikter 
I en konfliktsituation, hur är din tanke att du vill agera?  

• Är det alltid möjligt? Om inte, varför? 
 
Vad fokuserar du på i en konfliktsituation mellan två barn? Trösta? Prata? Lyssna?  

• vilket barn tröstar du först? Känner du att det finns möjlighet att ta dig tid att lösa 
konflikten tillsammans med barnen?  

 
Anser du att du och dina arbetskollegor arbetar någorlunda likadant?  

• Om inte, är det något som du tycker skulle vara bra om ni arbetade likadant eller 
fungerar det att ni gör olika? Finns de fördelar nackdelar? 

 
Del 2: Förlåt 
 
Hur ser du på begreppet och användningen av begreppet förlåt i försoningsstadiet? 
 
Är begreppet förlåt något som ni pratar med barnen om i förskolan? Använder ni det i 
undervisningen och vardagen? 
 
Vad ser du för för/nackdelar med begreppet förlåt? 
 
Ur ett barnperspektiv, tror du att era barn på förskolan tenderar att använda ordet förlåt 
som en norm och utropsord eller vet de betydelsen och förstår varför en säger förlåt? 
 
Del 3: Empati 
  
Vi har läst litteratur som tar upp att pedagoger och andra vuxna är förebilder för barnen i 
deras empatiutveckling. Är detta något ni tänker på och är medvetna om i ert arbete?  

• I så fall, hur? 
 
Arbetar ni med empati i verksamheten, i så fall hur? 
 
Hur ser ni empati hos barnen i konflikter? 
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