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Abstract

“We want to play by ourselves, actually! “

This essay focuses on my reflections on children’s peer culture and their interactions in preschool

when it comes to conflicts and their ways of treating each other in such situations. I start by telling

a story where I describe a situation between four children and their way of handling a conflict

between them. Based on my story I want to investigate and understand how peer culture works and

why it sometimes doesn´t work in children’s relationships. Why it sometimes comes to children

excluding each other or using power over one another in different ways, good and bad. This makes

me think about my own ways of handling things and why I sometimes hesitate when it comes to

knowing what the right thing to do is. The purpose of writing an essay as a method is to reflect and

deepen my own understanding of these matters, like peer culture, conflicts between children and

their relationships, but also of my own actions and how I can better understand them. This way of

writing,  reflecting  and  relating  to  theoretical  literature  deepens  my  own  reflections  and

understanding of the questions I have been hesitant about, which are: What strategies are children

using in conflicts  and what norms govern children’s peer culture in preschool? How do I as a

teacher work with conflict management? Why do I hesitate in my own knowledge of what is right

or wrong? The theoretical perspectives I have been using to better  understand my story are by

William Corsaro, Fanny Jonsdottir and Pia Williams and their studies about peer culture and social

interactions as well as Annica Löfdahl who also writes about norms and attitudes in children's play.

To reflect on the social competence and self-esteem of children I explore Margareta Öhman and

Kari  Pape,  who  also  studied  children  excluding  each  other  and  power  structures.  I  have  also

reflected on Cecilia Ländins research on master suppression techniques and Maria Johansson, the

actress, who writes about: having courage, fairness and kindness.

Keywords: Preschool, peer culture, social competence, criteria, norm, power, 

conflict management, exclusion, approach



Sammanfattning

“Vi vill leka själva faktiskt!”

Den här essän fokuserar på mina reflektioner av barns kamratkultur och deras sociala relationer i

förskolan  när  det  kommer  till  konflikter.  Jag  börjar  med  en  berättelse  där  en  konfliktsituation

uppstår mellan fyra barn. Baserat på min berättelse vill jag undersöka och förstå kamratkulturen

bland barn och konflikthanteringen och varför den ibland inte fungerar i barnens relationer. Varför

det ibland leder till uteslutning samt varför maktrelationer ofta används både i positiv och negativ

bemärkelse. Detta får mig att tänka på mitt eget handlande och varför jag i vissa fall kan tveka inför

vad som är rätt eller fel. Syftet med att skriva i essäform som metod är att reflektera och fördjupa

min  egen  förståelse  för  frågor  som  kamratkultur,  barns  konflikthantering  och  barns  sociala

relationer, men också mina egna handlingar och hur jag bättre kan förstå dem. Detta sätt att skriva

på, reflektera och relatera till olika teoretiska aspekter fördjupar min förståelse för de frågor jag har

haft, de är: Vilka strategier använder barn i konflikter som uppstår och vilka normer verkar och styr

över kamratkulturen i förskolan? Hur kan jag som pedagog arbeta med detta? Varför tvekar jag i

mitt eget handlande? De olika teoretiska perspektiv jag har använt mig av för att få bättre förståelse

för det som händer i min berättelse är William Corsaro, Fanny Jonsdottir och Pia Williams studier

om kamratkultur och socialt samspel, så väl som Annica Löfdahls texter om normer och attityder i

barns samspel. För att reflektera om barns sociala kompetens och barns självkänsla använder jag

Margareta Öhman och Kari Pape som också forskat kring barn som utesluter och maktstrukturer.

Jag har också reflekterat kring Cecilia Ländins forskning om härskartekniker och Maria Johansson,

skådespelerskan, som skriver om att ha mod, rättvisa och vänlighet.

Nyckelord: Förskola, kamratkultur, social kompetens, normer och värden, makt, 

konflikthantering, uteslutning, förhållningssätt
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1. Berättelsen

Markus som är 2 år springer och jagar tre andra barn som är i 4 års åldern och leker i sandlådan med

bandyklubban i högsta hugg. De skriker och skrattar högt, det verkar som om leken är rolig och alla 

är med på reglerna. William, som också är 4 år, står vid sidan av och tittar på. Han försöker närma 

sig gruppen men så fort han kommer in på deras revir stannar leken upp och de andra barnen blir 

irriterade och börjar skrika mot honom och säga elaka saker:

- Flytta på dig! säger Theo ganska högt.

- Du står i vägen! säger Linus.

William står helt tyst, iakttar dem och säger ingenting tillbaka, men de bara fortsätter:

- Du får faktiskt inte vara här! säger Linus och skakar lite på huvudet.

- För vi vill leka själva faktiskt! säger Oliver i sin tur.

Utan att han ens har sagt något tillbaka eller försökt att förklara sig så visar de att han inte är 

välkommen och sen springer de därifrån alla fyra. De springer bort till kullen som ligger en bit från 

sandlådan där de har lekt. William står kvar och ser lite ledsen ut först, men sen gör han ett nytt 

försök att närma sig gruppen, han vill så väldigt gärna vara delaktig och jag ser hur han går upp på 

kullen först försiktigt men sen med mer bestämda steg och på vägen ser han en bandyklubba 

liggandes på marken som han då plockar upp för att visa att han också vill leka den leken.

Jag står och betraktar situationen med barnen och försöker fundera ut om jag ska blanda mig i eller 

om jag ska låta det hela bara vara för att se vad som händer eller om de kan lösa det på egen hand. 

Mina tankar går lite isär och jag vet att det är svårt just i denna gruppkonstellation, för leken börjar 

alltid bra men slutar oftast i bråk och ledsamhet. Konflikterna avlöser varandra och någon är alltid 

ledsen och denna någon är också alltid utanför just den gruppen.

Gruppen består av Theo, Linus, Oliver och lilla Markus, som är lillebror till Theo. De håller liksom 

ihop och låter sällan någon annan komma in på deras revir. Jag fortsätter observera situationen för 

att se hur det hela ska sluta, men samtidigt har jag känslan av att bara vilja hoppa in och säga till 

dem på skarpen att det faktiskt inte är ok att utesluta någon ur leken bara sådär. Men, så tänker jag 

också samtidigt att varför vill han egentligen in i den gruppen när de så tydligt visar att han inte är

välkommen? De har väl också rätt att få vara ifred med sin lek.  Jag gör inget i stunden men jag 

fortsätter i alla fall att betrakta leken och se vart den leder, trots att jag innerst inne redan vet var det

hela kommer att sluta.
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Lilla Markus 2 år, som har jagat de andra nu i en halvtimme är helt slut och lägger sig ner raklång 

på marken för att vila. William observerar detta och passar på att tydligt visa att han vill fortsätta 

där Markus har lagt av genom att börja springa mot de andra som står en bit bort. Han kommer 

närmare gruppen och saktar in då han ser att de faktiskt inte springer längre för de har stannat upp. 

Plötsligt är leken inte rolig längre för de tre andra barnen som för en minut sen rände runt och skrek 

av glädje och iver i att få bli jagade av en fjärde person. Leken har alltså dött ut och gruppen är nu 

stillastående. Med uttråkade miner och lite hängande kroppsställning står de nu och stirrar på 

William som kommit ifatt dem. Sen börjar de återigen skrika högt och hotfullt till William och säga 

saker, elaka saker som de har upprepat flera gånger:

- Vi vill inte leka med dig! säger Theo.

- Du får inte vara med! säger Theo igen mer bestämd i rösten.

William ser på dem och stannar upp ett tag, som om han funderar på vad nästa steg är sen försöker 

han göra sig hörd. Han sträcker på sig och visar lite med kroppen att han inte är rädd, sen sänker 

han bandyklubban och nästan gömmer den bakom ryggen och svarar:

- Jag kan springa fort! säger William först lite tyst.

- Nähä, du e inte snabb! säger Linus.

- Jag kan springa jättefort! svarar William med högre röst.

- Du får inte vara med för vi vill leka själva! svarar de andra två i kör.

Det blir en paus och William funderar på vad han ska svara, men hinner inte riktigt för plötsligt så 

har de andra börjat inta springställning och förbereder sig för flykt, men först skriker dem:

- Du e dum! skriker Linus högt.

- Jaaa, du e jättedum och inte snabb! säger Oliver.

- Du kan inte ta oss! säger Theo och sen springer alla tre iväg.

Jag ser att William backar lite och blir helt stel i kroppen, sen tar han liksom ett steg bakåt som om 

han ska ta sats och plötsligt får han en väldig fart och börjar springa efter de andra med klubban i 

högsta hugg. De har redan tagit fart åt andra hållet och springer skrikandes iväg. William är snabb 

men han lyckas ändå inte hinna ifatt dem för nu sprider de sig och springer åt olika håll.
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Jag har stått och iakttagit hela situationen, men nu springer jag ikapp William och uppmanar honom

att lugna ner sig och tar klubban från honom. Han blir ledsen och arg på samma gång och jag ser att 

han tycker jag är orättvis som tar klubban från just honom. Jag försöker tala om för honom att man 

inte får slå någon med klubban och att den är till för att spela bandy med. Samtidigt vet jag att detta 

inte är vad han vill höra just nu, men jag fortsätter ändå prata med honom för att lugna ner honom. 

De andra barnen har redan hunnit springa iväg och jag lovar William att jag ska prata med dem 

också.

Berättelsen här ovan får mig att fundera dels på varför barns kamratrelationer är så komplicerade 

ibland, men också på mitt eget handlande i situationen. Gjorde jag verkligen rätt när jag lade mitt 

fokus på William nästan omgående istället för på de andra? Varför ingrep jag inte tidigare när jag 

ändå stod och observerade en situation som uppenbarligen skulle sluta i elände, för det kunde jag ju 

förutse? Jag hörde ju alla elaka kommentarer William fick och redan då hade jag ju en obehaglig 

känsla av att det hela inte skulle sluta så bra. Jag visste ju hur denna grupp fungerade i vanliga fall 

och varför skulle denna gång vara olik de andra gångerna? Med tanke på den erfarenhet jag har och 

det faktum att jag känner alla dessa barn och vet hur det brukar gå till så borde jag ha reagerat på de 

andras beteende också. Jag tog visserligen och pratade med dem lite senare, men då hade 

situationen redan passerat och på något sätt så vet jag inte om det gav lika mycket resultat.  

Mitt handlande som pedagog i en barngrupp där jag vet att maktstrukturer existerar och att en viss 

exkludering sker i leken kan ifrågasättas då jag nu i efterhand tänker att jag borde ha agerat

annorlunda. Kanske med mer auktoritet och ett starkare sätt att uttrycka mig och visa på att det 

beteendet inte var ok. Men hur skulle jag ha gjort istället? Hade det gjort någon skillnad? Mitt 

dilemma är också mitt eget handlande, men hade jag verkligen kunnat avstyra den exkludering som 

skedde i leken även om jag hade gjort annorlunda? Vilka andra kunskaper utöver den praktiska 

kunskapen jag redan har behövs för att förstå och bemöta barn som befinner sig i en 

konfliktsituation?
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2. Syfte

Syftet med denna essä är att försöka få ökad förståelse för barns kamratkultur, deras sätt att bjuda in

varandra till lek och varför det i många fall inte fungerar. Varför utesluter barn en del ur gruppen 

och hur kommer det  sig att det är en ganska vanlig företeelse bland barn oavsett ålder och kön. 

Exempelvis där lilla Markus som är två år får vara en del av gruppen och inkluderas, medan 

William som är i samma ålder som de övriga istället exkluderas och inte får vara med. Mina frågor 

handlar också om min egen roll i dessa situationer och huruvida jag som pedagog kan medla i dessa 

situationer när barn har svårt att samarbeta och interagera med varandra och i sådana fall på vilket 

sätt? Ska jag låta dem vara och låta dem lösa sina konflikter på egen hand eller ska jag blanda mig i 

och i sådana fall när? Hur kan jag bemöta dessa situationer på bästa sätt för alla parter och varför 

tvekar jag i vissa lägen? Har jag rätt kunskaper till detta eller vad behöver jag mer för att kunna vara

den goda, kunniga, lösningsorienterade och praktiska pedagogen?

3. Frågeställningar

Vilka strategier använder barn i konflikter som uppstår, hur hanteras makt och uteslutning och vilka
normer verkar och styr över kamratkulturen i förskolans värld? Hur kan jag som pedagog arbeta 
med detta?

Varför tvekar jag i vissa lägen och hur ska jag bemästra min egen osäkerhet i barnens 
konflikthantering?
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4. Metod

Essän i sig är en vetenskaplig metod där jag reflekterar över mina egna erfarenheter och synliggör 

dem på ett öppet och sårbart sätt. Genom ett egenupplevt dilemma i mitt yrkesliv belyser jag en 

situation som jag har grubblat över och reflekterar kring olika frågeställningar jag har haft, där mina

funderingar har gått isär och där jag vill hitta svar på mina frågor.

Maria Hammarén som är docent i yrkeskunnande och teknologi och som har skrivit boken Skriva – 

en metod för reflektion (2010), menar att man genom att skriva ned det man funderar på kan öppna 

upp en ny syn på sitt eget dilemma och skapa förståelse och mening för det tidigare oklara.

Vi kan inte iaktta oss själva utan distans (Hammarén 2010, s.14)

Hon menar här att om man skriver ned det man inte vet att man redan vet så klarnar bilden av det 

egna handlandet som man kanske inte visste att man gjorde. Därmed har man nu fått det tydliggjort 

för sig och genom detta att kliva ut ur sitt eget skal också fått se sig själv utifrån tredje person. När 

vi medvetet arbetar med språket och lyssnar till vår egen berättelse medför det att man också kan 

reflektera över den erfarenheten och samtidigt också förnya eller förtydliga för sig själv 

(Hammarén, 2010, s.53).

Genom att granska och ifrågasätta mig själv och mina erfarenheter och kunskaper på detta sätt kan 

jag lättare få syn på mig själv,  mina värderingar och  eventuella fördomar. Hammarén (2010) 

menar att själva skrivprocessen blir som en länk mellan en yttre och en inre dialog, där den inre 

handlar om ens eget samtal med sig själv och den yttre då blir samtalet med andra omkring oss. När

dialogerna möts omvandlas de och förändras i syfte till att förbättra den självinsikt man har om sina

egna förmågor och värderingar i bästa fall (Hammarén 2010, s. 27–28).

I mitt skrivande vill jag belysa dels mitt eget förhållningssätt till barns konflikthantering, men också

försöka förstå hur jag på bästa sätt kan hantera situationer som uppstår och varför jag i vissa lägen 

inte riktigt vet hur jag ska eller bör förhålla mig i dessa lägen. Genom att skriva på det här 

undersökande sättet och fördjupa mig i en situation som har uppstått hoppas jag kunna få en 

tydligare bild av det jag funderar och är osäker på.  Med hjälp av olika teoretiska synsätt och 

relevant litteratur kan jag bearbeta mina frågeställningar och på så sätt klargöra dessa för mig själv. 

Hammarén (2010) skriver att det växer fram insikt och kunskap under en sådan process som 

skrivandet är (2010, s.29), vilket är precis vad jag hoppas på.
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Essäns analys- och reflektionsavsnitt består utav tre delar, som jag kopplar till min berättelse och 

utgår ifrån. Den första delen handlar om kamratkulturen och den sociala kompetensen hos barn, där 

jag använder Corsaro, Löfdahl, Jonsdottir och Öhmans studier och forskningstexter för att få en 

djupare förståelse för barns samspel och handlingar så väl som uteslutningar, normer och 

värderingar i min berättelse. I den andra delen beskriver jag Öhmans tankar om uteslutning och 

maktstrukturer, men också Jonsdottirs syn på den vuxna pedagogens ansvar och förståelse för 

barnets situation. Corsaro beskriver olika metoder av uteslutning som jag också tar upp och även 

Ländins tankar om härskartekniker som jag då kan koppla till min berättelse och se spår av. Det 

tredje avsnittet handlar om pedagogens förhållningssätt till barns konflikter samt förståelse för sin 

egen roll i samspelet. Här använder jag mig av bland annat Margareta Öhman, Pia Williams och 

Carl Cederberg och Maria Johanssons texter om pedagogens roll, ansvar och förståelse för både 

barnet och sig själv som pedagog.

5. Etiska överväganden

Uppsatsen är skriven i enlighet med Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”. Där understryks att all forskning ska ta hänsyn till de

fyra grundläggande kraven som är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, s.12). För denna uppsats gäller konfidentialitetskravet, 

vilket innebär att jag har ändrat potentiellt avslöjande detaljer och fingerat alla namn förutom mitt 

eget i mina gestaltningar.

6



6. Analys och reflektion

6.1. Normer och värden i förskolebarns relationer

I det här kapitlet kommer jag att beskriva begreppet kamratkultur närmare och vad detta innebär för

barn i förskoleåldern, samt begreppet social kompetens bland barn i förskolan och hur detta 

påverkar barnens relationer och deras kamratskap, där de skapar de normer och värderingar som 

sedan blir det som styr gruppkonstellationen och gemenskapen i gruppen.

6.1.1. Kamratkulturen

Begreppet kamratkultur handlar om barns samspel och vilja att vara med varandra, där de själva 

skapar sina egna normer om hur alla som är med ska vara och värderingar som ska få finnas med. 

Det handlar också om att barn skapar sig en maktstruktur där då i sin tur både inkludering och 

exkludering tyvärr sker bland barngruppen och dess medlemmar eller andra som försöker ta sig in i 

gruppen.

William A. Corsaro är professor i ämnet sociologi, han är dessutom forskare och författare och har 

skrivit flera böcker om just barns kamratkultur. I boken Friendship and Peer Culture in the Early 

Years (1985) skriver han en hel del om just kamratkultur och menar att barn är sociala i grunden 

och att de väldigt gärna samspelar med andra i de allra flesta fall, men att de då också skapar 

normer för hur man ska bete sig i gruppen eller i just det samspelet som pågår. Här skapas regler om

vilka som bestämmer och vilka som får vara med beroende på vilka konstellationer barngruppen 

består av. Den rådande normen i gruppen blir på så sätt också föränderlig till sin natur.  Corsaro 

skriver också att barn är medvetna om att lek och kamratrelationer är ömtåliga och att det kan vara 

svårt för utomstående att ta sig in i leken, vilket också gör att de då kan förstöra leken som pågår i 

gruppen. Han beskriver det så här:

Children are aware of the fact, that peer interaction is fragile, that acceptance into 

ongoing episodes is often difficult, and that entry of others into ongoing episodes 

is potentially disruptive (Corsaro, 1985, s.150).
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Det han menar med lekens ömtålighet och att kamratrelationerna också är ömtåliga är att barnen är 

så medvetna om sina positioner i gruppen och de roller de har skapat vilket gör att de känner sig 

trygga i sitt samspel. Då kan ofta en utomstående som vill komma in i leken bli ett störande moment

eller till och med skapa en otrygghet när relationerna bryts och omskapas vilket i sin tur innebär nya

konstellationer och nya roller. Detta är inte alla beredda på och inte heller villiga att anamma, vilket

innebär att man då istället utesluter utomstående som hotar att rubba lekens existerande 

konstellation. Min berättelse där William inte välkomnas i leken är en tydlig beskrivning av 

ovanstående, då han ses som en utomstående person som eventuellt kan rubba lekens balans och de 

roller som redan existerar. Därmed exkluderas han ur gruppen på grund av en rädsla för just ett 

potentiellt avbrott i leken som kan uppstå, vilket gör att kamraterna i gruppen väljer att utesluta 

honom för att behålla leken intakt och därmed också slippa otrygghet i att behöva skapa nya roller 

och eventuellt rubba maktstrukturen.

Enligt Corsaros teorier om barns lek och om hur de går tillväga för att komma in i en pågående lek 

så har barn olika strategier för detta (Corsaro 2003. s 41–43).  Barn kan till exempel cirkulera runt 

en lek och bara observera dels för att försöka förstå vad leken handlar om, men också för att se 

vilken roll de själva kan anta i leken, som de sedan ansluter sig till. Barn kan också ofta imitera 

varandra för att på så sätt visa att de vill leka eller till och med smyga sig in i en pågående lek. I 

berättelsen kan jag också se att det är de strategierna som William använder sig av då han först står 

och observerar de andra barnens lek och liksom cirkulerar kring dem för att få en uppfattning om 

lekens regler och vilken roll han kan hoppa in i. När han sedan ser att Markus har lagt av, då passar 

han på, dels så imiterar han Markus roll i leken genom att jaga de andra men sen ”smyger” han 

också in i den rådande leken och antar rollen som ”jagare”, vilket visserligen inte slår ut väl, men 

hans olika försök att ta sig in i leken är precis det som Corsaro beskriver.

Corsaro (2003) menar också att de flesta barn är mycket sociala och vill vara en del av gruppen för 

att delta i leken. Även de yngsta, som oftast börjar med att leka på egen hand eller vid sidan om, 

ansluter sig förr eller senare till något eller några andra barn för att då tillsammans leka. Detta 

menar Corsaro är vanligt för att den sociala interaktionen och delaktigheten i leken är en mycket 

stor del i kamratkulturen bland barnen (Corsaro 2003. s. 36–37).
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Även Annica Löfdahl, som är forskare och doktor i pedagogik, talar om kamratkulturen i förskolan.

Hon har i sin bok Kamratkulturer i förskolan – en lek på andras villkor (2014) skrivit om just detta 

ämne och hon menar att det handlar om vilka normer, attityder och värden barnen har i sina lekar 

och hur de uttrycker sig. Hon menar också att detta kan förändras beroende på var leken utspelar sig

och när, det vill säga vilken typ av gruppkonstellation det är och i vilken miljö leken utspelas. Inom 

den rådande kamratkulturen vet alltså barnen vilken status de har och vilken position alla har. Detta 

innebär också att alla i gruppen är medvetna om vilka regler och normer som gäller, till exempel 

vem som får vara med eller vem som bestämmer (Löfdahl 2014. s.13). I min berättelse försöker 

alltså William ta sig in i gruppen på olika sätt, vilket inte lyckas på grund av att gruppen inte vill ta 

in honom. De har skapat sina egna regler och normer som i det här fallet verkar vara att man ska 

vara snabb och högljudd bland annat. Gruppen är dessutom väldigt mån om att försvara sin 

gemenskap mot utomstående och i detta fall betraktas William som en sådan, det vill säga som en 

utomstående. I deras ögon är han ett hot mot leken som pågår, precis det som Corsaro menar och de

utesluter honom genom den makt de har över leken och den gruppkonstellation som existerar. Trots

att William egentligen har de egenskaper som gruppen har normaliserat så blir han inte accepterad 

eftersom de inte känner sig tillräckligt trygga i det faktum att han eventuellt skulle kunna förändra 

antingen gruppens konstellation eller lekens betydelse.

Kamratkultur handlar om att socialisera med varandra och skapa en gemenskap där man har normer

och värderingar som styr gruppens beteende gentemot varandra och utomstående. Den sociala 

kompetensen är en viktig beståndsdel i detta då barnen i gruppen har många olika viljor där 

färdigheter såsom att samarbeta och ha motivation är bra att ha för skapandet av gruppens 

gemenskap och kamratskap. Social kompetens handlar nästa delkapitel om.

6.1.2. Barns sociala kompetens

Själva begreppet social kompetens handlar mycket om hur man umgås med andra och själva 

samspelet med andra människor. Det handlar om vilka färdigheter, värderingar, kunskaper och även

vilken motivation man behöver för att samspela med andra människor. Begreppet kompetens 

innebär också att vara bra på något, att ha bra kunskaper om något och även kunna använda den 

kunskapen på rätt sätt.
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Förskolläraren Kari Pape som har skrivit boken Social kompetens i förskolan – att bygga broar 

mellan teori och praktik (2001) beskriver vad begreppet social kompetens innebär och att man för 

att kunna samspela med andra behöver ha vissa färdigheter, såsom kunskaper, värderingar och så 

klart, motivation. Kompetens är också, som Pape framhåller, mycket viktig för självkänslan och den

identitet man har, vilket gör att man som människa kan känna sig betydelsefull och få uppskattning 

av andra (Pape 2001, s.20).

Barn behöver alltså öva sig i att umgås med varandra och leka med varandra för att på så sätt bli 

bättre på leken i sig och på samspelet med de andra. Margareta Öhman är psykolog och 

barnkulturvetare i sin profession och har skrivit boken Hissad och dissad – om relationsarbete i 

förskolan (2008). Hon beskriver i boken hur barn som är bra på att samspela med andra också 

nästan alltid blir bra på att bjuda in andra i leken, vilket i sin tur medför en bra självkänsla genom 

att man blir uppskattad och accepterad. De barn som redan från början har fått en god självkänsla 

och mår bra själva har väldigt liten tendens att utesluta och kränka andra barn. De har helt enkelt 

inte det behovet att kränka och utesluta andra för att må bra själva (Öhman 2008, s. 204–208).

Dessa teorier får mig att tänka på den situation som utspelar sig i min berättelse och mina tankar går

till de barn i gruppen som utesluter William ur leken och vad de upplever och känner. Det som 

Öhman beskriver här ovan om att de som har en bra självkänsla och mår bra själva inte kränker och 

utesluter andra, skulle kunna förstås som att kamraterna i min berättelse egentligen själva inte mår 

bra och därför blir William exkluderad. Jag tänker att just för att få sig själva att må bra och känna 

en överlägsenhet och på så sätt skapa en tryggare självkänsla, så kränker de här barnen en potentiell 

lekkamrat, i det här fallet William, på detta sätt. Det kanske också handlar om att de här barnen 

behöver träna sin egen kompetens i att umgås med andra barn utanför sin egen lilla grupp. Just för 

att stärka sin egen självkänsla och sin egen identitet vilket kanske också förbättrar uppskattningen 

av både sig själv och andra.

Fanny Jonsdottir (2007) skriver om den sociala kompetensen hos barn i sin avhandling Barns 

kamratrelationer i förskolan, där hon har kartlagt barns sociala relationer i förskolan och forskat 

kring just kamratrelationerna. Jonsdottir har använt sig av en sociometrisk metod för att mäta 

relationerna mellan barnen i barngruppen. Denna specifika metod utvecklades av Jacob Moreno på 

1930-talet och används till stor del att mäta status, popularitet, impopularitet och olika typer av 

kamratrelationer bland annat.
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Den sociometriska metoden innefattar flera olika modeller som man utgår ifrån:

– Nomineringsmodellen – där får varje barn välja kamrat utifrån olika kriterier, de väljer vem de 

vill eller inte vill vara med till exempel

– Rankingmodellen – barnen får rangordna sina kamrater utifrån olika kategorier

– Grupperingsmodellen – barnen får gruppera sina kamrater i olika kategorier, sedan ska de även 

rangordna dem inom de olika kategorierna  

                                                                                               (Jonsdottir, 2007. s.84–85)

Jonsdottir har utifrån den sociometriska metoden i sina undersökningar fått fram svar på en del av 

sina frågor kring barns relationer men också kommit fram till att även om flertalet barn har goda 

relationer med andra så finns det alltid en och annan som är utanför oavsett. Liknande resultat hade 

även Corsaro kommit fram till i sina studier, men Jonsdottirs studie visar att ett större antal barn 

exkluderas än vad Jonsdottir förväntade sig i sina resultat jämfört med tidigare studier.

Jonsdottir (2007) menar också att man måste vara lite försiktig och restriktiv med frågorna när det 

gäller de yngre barnen, eftersom att det kan vara svårt om de inte har det verbala språket eller ens 

förstår begreppen vi talar om, som till exempel vänskap och kamrat, vad betyder det? Vad innebär 

ordet vänskap? Betyder det lika för alla barn? Har man en eller flera vänner? Har man olika vänner 

vid olika tillfällen? Alla dessa frågor är viktiga menar hon och bör beaktas i undersökningar bland 

små barn. Tydlighet, förenkling och mer specifika frågor är att föredra (Jonsdottir 2007, s.87).

Den sociometriska metoden hade varit ett bra sätt att använda sig av och ta reda på hur barnen i min

berättelse tänkte kring sina relationer med varandra och kanske få svar på varför det inte fungerade 

ibland. Linus, Theo, Oliver och även Williams tankar kring hur de väljer sina vänner och hur de 

grupperar sig, vad det innebär för dem och hur de tänker kring det, hade varit intressant att fördjupa 

sig i med hjälp av denna metod. Då kanske min egen handling i situationen hade varit annorlunda 

och jag hade haft en helt annan förståelse för barnens relationer och hur jag ska kunna hjälpa dem.

Dessa barn var i fyra års åldern och hade det verbala språket, så de skulle ha kunnat förstå mina 

frågor och även kunnat ge svar. Nu var detta länge sen händelsen skedde, men jag tänker 

fortfarande på detta scenario och har återupplevt liknande situationer många gånger. Därför tänker 

jag att den här metoden, även i mitt fortsatta yrkesliv, kan vara ett bra tillvägagångssätt att ta reda 

på hur sociala relationer och kamratskap i barngruppen fungerar, för att sedan kunna arbeta 
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förebyggande och proaktivt i syfte att underlätta samspel och förbättra sociala relationer bland 

barnen i förskolan. Detta kanske också skulle hjälpa mig i mina stunder av tveksamhet då jag inte 

riktigt vågar ta något steg utan står och tvekar.

Såväl Corsaro (1985) som Jonsdottir (2007) och Pape (2001) beskriver förskolan som en social 

arena där samspel, tillhörighet och relationsskapande finns med, där positivitet, god kamratskap, 

ömsesidig vänskap bildar en helhet. Men de berättar också att det i alla solskenshistorier även finns 

en del mörka moln som till exempel uteslutning och ensamhet. Detta är bara några faktorer som 

resulterar i tråkighet och ledsamhet bland barnen. En del barn blir uteslutna ofrivilligt genom att 

helt enkelt inte väljas eller ibland genom kränkande behandling, medan andra själva väljer 

ensamheten och utanförskapet för att de helt enkelt vill vara ensamma. Detta att vilja vara ensam 

ibland ska förstås respekteras av både barn och vuxna, men skulle det bli något mer varaktigt 

kanske man bör ta itu med det innan det blir för allvarligt. Däremot bör man alltid försöka hjälpa 

och stötta de barn som inte väljer att vara ensamma, utan blir uteslutna ofrivilligt. Dessa barn 

behöver den vuxnes uppmärksamhet och lyhördhet för att inte bli kränkta eller uteslutna.

William har i det här fallet inte valt ensamheten utan blir både utesluten och kränkt av sina kamrater

i gruppen. Hans olika försök att skapa en relation med gruppen misslyckas och till slut tar han till en

aning våld för att visa sitt missnöje och kanske försöka få de andra att förstå, men misslyckas även 

där, då jag dyker upp och avbryter hela situationen. Kamraterna försvinner och han är återigen 

ensam. Medan lilla Markus å andra sidan väljer att kliva ut ur gruppen på egen hand och sätter sig 

ner på marken för att vila. Han visar tydligt att han nu vill vara ensam just i denna stund, vilket jag 

också respekterar och inte är orolig för, eftersom han troligtvis kommer att vilja vara med i gruppen 

igen och han kommer säkerligen bli accepterad av gruppen på grund av den tillhörighet som han har

i form av att vara bror till en gruppmedlem. Men däremot så oroar jag mig för William och det 

faktum att han å sin sida inte blir accepterad i gruppen oavsett de likasinnade egenskaper han har 

som gruppens normer kräver. Han behöver få sin identitet bekräftad och stärkt av både vuxna och 

barn. 

Jonsdottir (2007) refererar till Honneths (2003) i sin text och skriver att om barn upplever moralisk 

överträdelse eller kränkning kan det leda till en psykologisk förändring och sker detta dessutom 

över en längre period är sannolikheten stor att de utvecklar en negativ självrelation med försvagat 

självförtroende och minskad tillit till den egna förmågan (Jonsdottir 2007, s. 157). Hon menar alltså 

att det är en varningssignal att barn utesluts kontinuerligt och att detta måste tas på allvar och 

motverkas, dels för att det strider mot förskolans uppdrag och barns rättigheter i allmänhet, men 
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också för att det i sin tur kan leda till ökade och mer komplicerade konsekvenser längre fram i livet 

för barnet som vuxen.

Jonsdottir (2007) skriver också att barn behöver förstå sin omvärld och sin roll i denna värld som 

ibland är väldigt komplex. Att ha sociala relationer och kamratrelationer är viktigt för barns känslor 

och behovet av att som individ få bekräftelse på sin personliga identitet gör att barn känner tillit och

trygghet. Detta i sin tur gör att barns självkänsla stärks och kan även utvecklas på ett positivt sätt i 

rätt miljö och samspel. En positiv självkänsla där förmågan och insikten om sig själv är stark, leder 

till en större förståelse för andra och det som vi kallar empatiförmågan, det vill säga, att kunna sätta 

sig in i andras situation och ha förståelse för den andres situation (Jonsdottir 2007, s. 157–159).

Det är därför jag tänker att även de andra barnen i gruppen (Theo, Oliver och Linus) också behöver 

hjälp med att stärka just sin självkänsla och utveckla sin förmåga att förstå andras känslor. För de 

grundläggande värderingar vi arbetar med i förskolans värld, såsom allas lika värde, respekt och 

ömsesidighet bland annat är inte alltid så självklara för alla och vi behöver arbeta med detta för att 

öka förståelsen och främja gruppens sociala relationer. Alla människor behöver någon som erkänner

och uppskattar ens person oavsett vuxen eller barn. Detta för att må bra och känna sig förstådd och 

erkänd av omgivningen. Först då kan utvecklingen av en positiv självbild ske och detta i sin tur ger 

då en större förståelse för den andres behov och känslor. De här tre barnen hade kanske agerat 

annorlunda mot William om de hade haft den trygga självkänslan vilken jag nu i efterhand inte tror 

att de hade. De kanske inte hade blivit tillräckligt bekräftade för att känna tillit och trygghet till sig 

själva, vilket också visade sig i deras bristande förmåga att ha förståelse för den andres situation, i 

detta fall William som väldigt gärna ville vara med i deras lek.

Både kamratkulturen och den sociala kompetensen bland barnen kan vara oerhört komplicerad om 

färdigheterna att kunna samspela, ha motivationen, goda värderingar och tryggheten i sig själv inte 

finns på plats. Detta kan leda till tråkigheter så som konflikter, makt, uteslutning och ensamhet, 

vilket är vad nästa kapitel handlar om.
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6.2. Barns konflikter i förskolan

I detta kapitel beskriver jag närmare själva begreppet uteslutning, vad det innebär i barns 

relationer i förskolan och hur det också hänger ihop med makt och kränkningar i barnens 

vardag. Barns maktrelationer som nästan alltid finns i dessa sammanhang tar jag också upp 

där grupper samspelar och hur barn hanterar dessa maktrelationer genom att använda sig av 

olika strategier. Pedagogens roll i sammanhanget är en viktig del vilket jag också tar upp.

6.2.1. Uteslutning

Kamratgrupperna har egna normer och värderingar vilket innebär att det ofta handlar om 

inkludering och exkludering av medlemmar i gruppen. Barn interagerar och intar olika roller i 

kamratgruppen men kan också bli uteslutna, mobbade eller utfrysta från gruppens gemenskap. 

Begreppet uteslutning handlar om gemenskapen i en grupp och att gruppen vill hålla sig intakt mot 

yttre avbrott vilket en ny medlem i gruppen kan innebära. Detta leder till att gruppen stänger ute den

potentiellt nya medlemmen och uteslutning blir ett faktum. Barn värnar om gruppens gemenskap 

och den trygga zon de redan har skapat, vilket gör att de ibland ogärna tar in nya medlemmar om de

ser de nya som ett hot mot gruppens konstellation, de roller gruppen redan har skapat och de 

maktstrukturer som redan finns.

Pia Williams, (2006) fil.dr. i pedagogik och didaktik, beskriver i boken När barn lär av varandra – 

samlärande i praktiken barns samspel och hur lärandet skapas i samspelet. Hon refererar till 

Johansson (1999) och säger att “barns värld inte är fri från förtryck, makt eller kontroll” och menar 

att i samspelet mellan barnen och kamratkulturen som de skapar tillsammans sker ett maktspel där 

barnen är väl medvetna om vad som gäller och då intar positioner gentemot varandra och 

utomstående som är mindre acceptabla, som till exempel uteslutning (Williams 2006, s.26).

Men det finns olika åsikter om att uteslutning skulle vara en form av maktutövning. Margareta 

Öhman skriver i sin bok Hissad och dissad (2008) att barns uteslutning inte alltid är en 

maktutövning eller ens en kränkning, utan att det faktiskt kan vara oavsiktligt och till och med en 

omedveten handling genom inkludering av någon annan samtidigt.

14



Barn utesluter oftast varandra för att skydda sin lek och sin gruppgemenskap. För att då hjälpa 

barnet i dess omedvetna handling som en uteslutning är, så bör man som pedagog, menar Öhman, 

sätta sig in i barnets situation och försöka förstå själva handlingen i sig, för att tillsammans med 

barnet hitta alternativa lösningar till konflikten (Öhman 2008, s.18).

Detta gjorde inte jag i min berättelse när jag först stoppade William i hans handling och bara 

förklarade vad han gjorde för fel, utan att fråga eller förstå hans syn på saken. Visserligen lovade 

jag honom att jag skulle prata med de andra, vilket jag också gjorde, men vad jag minns var det mer

ett samtal där jag bestämt talade om att det de hade gjort mot William inte var acceptabelt och att de

inte fick göra på detta vis. Jag satte mig aldrig riktigt in i vare sig Williams eller de andras situation 

för att förstå deras synvinkel, vilket jag nu i efterhand ser att det kanske jag borde ha gjort. Det hade

kanske gett mig en klarare bild av vad deras konflikt egentligen handlade om och det kanske till och

med hade förhindrat fortsatta konfliktsituationer barnen emellan.

Öhman (2008) skriver vidare att uteslutning är något som kan kännas som en kränkning för det 

barnet som blir uteslutet, vilket alltså är den egna individens upplevelse av händelsen. Den inre 

känslan av att inte få tillhöra gruppens gemenskap och att känna sig utanför kan vara förödande för 

en del barn. Att bli ignorerad eller verbalt utestängd genom hårda ordalag från andra barn är stort 

för ett litet barn och som pedagog blir man delaktig i detta om man inte handlar på ett sätt som får 

just det utsatta barnet att känna sig sedd och hörd. Genom att man stannar upp i stunden, lyssnar och

förstår händelsen kan i sig räcka för att barnet återigen ska känna tilltro till sig själv och sin 

omgivning (Öhman 2008, s.18). I min berättelse kan jag nu i efterhand tänka mig att William kände 

sig kränkt av både gruppen som uteslöt honom och av mig som pedagog som inte riktigt stannade 

upp tillräckligt länge för att reda ut situationen och försöka förstå hans syn på saken.

Öhman (2008) skriver att uteslutning ofta innebär en viss kränkning beroende på individens egna 

känslor och hur uteslutning uppfattas av barnet i sig. Det finns förstås de barn som inte bryr sig om 

de får vara med eller inte, men då är dessa barn oftast de som gärna leker själva i vanliga fall och 

inte har behov av att tillhöra en grupp utan är trygga i sin egen ensamhet. Andra barn som har 

behovet av att tillhöra och samspela med andra uppfattar uteslutningar mer som kränkningar och 

deras förmåga att hantera en sådan handling behöver stärkas. Gärna av en lyssnande och 

uppmärksam vuxen då många kränkningar ofta sker i det tysta och är lätta att missa.
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En kränkande behandling som uteslutning kan få oerhörda konsekvenser längre fram om man inte 

tar tag i dem på en gång. Ensamhet och isolering är ofta något som både barn som har blivit kränkta

på detta sätt lider av men också de barn som kränker andra kan ha liknande svårigheter och problem

längre fram i livet. Den psykiska ohälsan som kan uppstå efter ett långvarigt avvisande eller 

oönskad tillhörighet i en grupp kan i sin tur leda vidare till både aggressivitet och våldsamt beteende

i vissa fall (Öhman 2008, s. 18–26,29).

Jonsdottir (2007) kom i sin avhandling fram till att var nionde barn i hennes undersökning uteslöts 

från en gemenskap, hon beskriver det så här:

Det ser jag som en som en varningssignal. Om dessa barn upplever en moralisk 

kränkning över en längre tid är sannolikheten stor att de utvecklar en negativ 

självrelation med försvagat självförtroende och minskad tillit till den egna förmågan 

(Jonsdottir, 2007, s.158).

Både Öhman och Jonsdottir skriver alltså om att uteslutning kan vara förödande för barns 

självförtroende och tilltron till sig själv kan ta skada om de vuxna i närheten inte agerar och stöttar 

för att förebygga och undvika sådana situationer.  Förskolans värdegrund och uppdrag som ska 

prägla vår vardag i utbildningen och omsorgen av våra barn tar upp begrepp som respekt, 

förhållningssätt, demokratiskt arbetssätt, likvärdiga möjligheter, förståelse för människors lika 

värde och att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Detta menar både Öhman och 

Jonsdottir är viktiga begrepp att arbeta med för att förhindra uteslutningar och förstärka barnets 

tilltro till sig själv. I läroplanen (Lpfö18) står det att:

Förhållningssättet hos alla som verkar på förskolan, och deras sätt att agera och 

tala om något, påverkar barnets förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i 

förskolan viktiga som förebilder (Lpfö 18).

Både Jonsdottir (2007) och Öhman (2008) skriver också om vikten av den vuxnes närvaro och 

bemötande i situationer bland barn när det inte riktigt fungerar. Den vuxna i barnets närhet har ett 

ansvar att vara uppmärksam, se och förändra dels situationen, men också barnens synsätt, så att 

uteslutningar minimeras.  
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Samtidigt bör man också försöka förstå barnets synvinkel till varför detta sker och då hjälpa 

individen att utveckla ett bra samspel och en god kommunikation så att det sociala samspelet 

fungerar. Vikten av att hålla ett öppet perspektiv och se samspelet från olika håll är ett bra sätt att 

hantera situationer och då också visa barnen att det krävs ett samarbete för att lyckas nå en 

gemensam syn. Barn behöver den vuxnes stöd och speciellt då i sammanhang där det inte riktigt 

fungerar i det sociala samspelet.

Barn gör dessutom som vuxna gör och därför måste den vuxna föregå med goda exempel, vilket 

ibland kan vara svårt. Även vi vuxna kan ibland omedvetet göra fel saker på grund av till exempel 

stress eller om den vuxne, som Öhman (2008) beskriver det ”känner sig otillräcklig i sin roll och i 

sin arbetssituation”. Samma sak kan även barnen känna, det vill säga en stressfull situation kan göra

att barn upplever sig otillfredsställda och därmed kränker och utesluter varandra. Detta händer ofta i

bland annat stora grupper och frustrerade situationer, som kan avhjälpas med att sänka stressnivån, 

att dela i mindre grupper och även utevistelse kan vara en bra lösning då innemiljön ibland är för 

liten och utrymme inte finns (Öhman 2008, s.21–22).

Öhman (2008) skriver också att man som pedagog alltid ska börja med sig själv och granska sitt 

eget bemötande gentemot andra, för att sedan undersöka hur barngruppen agerar och i vilka 

situationer kränkningar och uteslutning sker, för att på så sätt diskutera i arbetslaget hur man kan 

bemöta detta på bästa sätt. För att sedan gå vidare och strukturera om eller organisera om 

verksamheten så att den passar den barngrupp man arbetar med. Miljön är av stor vikt och måste 

vara föränderlig utifrån barnens villkor och förutsättningar menar hon. Ett aktivt arbete för att 

motverka kränkning och uteslutning är viktigt för att kunna skapa ett positivt lärandeklimat och 

skapa goda relationer (Öhman 2008, s.26).

I alla relationer, bra eller dåliga ingår en viss typ av maktförhållande och maktutövning då det ena 

inte kan utesluta det andra. Även hos barnen i kamratgruppen finns en viss nivå av hierarki som då 

förutom att skapa en maktstruktur i gruppen också kan bidra till att uteslutning och kränkning sker. 

Detta är mer beskrivet i nästa kapitel då jag undersöker makt och roller bland barn i förskolan.
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6.2.2. Maktrelationer

Begreppet makt innebär att någon har övertaget att få bestämma över någon annan. Alla relationer 

har också en maktstruktur där rollerna kan ändras utifrån den givna situationen och påverkas av 

olika faktorer som till exempel kunskap, erfarenhet, förmågan att hantera makten och tillgång till 

information för att få makten. Makt kan både ges och tas och kan dessutom vara både positiv och 

negativ.

Öhman (2008) beskriver makt och maktförhållanden bland barn som något de använder för att 

kunna skapa sig möjligheter och utöva inflytande för att få sin vilja igenom. Barn kan använda sig 

av makt både för att hjälpa varandra men också stjälpa varandra. Makten är alltså föränderlig och 

förflyttas allt eftersom relationerna omskapas och förändras. Makt utövas ofta för att utmana både 

sig själv och andra i olika relationer och detta kan leda till både uteslutning och kränkning. Detta 

menar dock Öhman är en lärandesituation då barn också får lära sig ta en konsekvens av sitt eget 

handlande. Hon menar alltså att det kan vara lärorikt att få erfara att någon gång själv bli orättvist 

behandlad för att förstå känslan av att bli utesluten och ibland till och med kränkt, vilket 

förhoppningsvis kan leda till att empatiförmågan och förståelsen för andras känslor ökar (Öhman 

2008, s.173–174).

Det jag tänker om händelsen i min berättelse, där makten ligger hos de tre barnen som utesluter 

William, är att de kan ha en rädsla av att han ska ta över den makt de redan har och kämpar för att 

behålla den i detta fall med uteslutning och till och med kränkande uttalanden mot William. De är 

också alla tre så pass medvetna om den makt de äger i situationen, att den nästan får dem att känna 

överlägsenhet, vilket kanske också får dem att må bra just i den stunden. Men de är också medvetna

om att om de förlorar den makten så är känslan av överlägsenhet också borta, vilket leder till att de 

gör vad som helst för att behålla makten. Kanske William hade kunnat närma sig gruppen med en 

annan strategi, där gruppen kunde ha känt en trygghet i hans närvaro och på så sätt haft en annan 

attityd till hans tillträde i leken. Hans envisa sätt att vilja ta sig in i situationen kanske skrämde dem 

och fick dem att agera på detta sätt för att försvara sig. Istället hade han kanske kunnat visa andra 

sidor av sig själv för att visa att han inte alls ville ta över någons roll utan bara vara med som en 

lagspelare.
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Öhman (2008) menar också att barn använder sig av makt för att ibland stödja varandra och 

försvara sina egna och andras rättigheter, men också för att kränka varandra och utmana varandras 

integritet. Samtidigt säger hon att det är ett sätt för barn att lära och utveckla sina egna värderingar, 

sitt eget handlande och hur relationer fungerar. Viktigt dock är att pedagogen är uppmärksam på 

just detta och är beredd att reagera om det skulle gå för långt och blir till ett ständigt återkommande 

scenario då kanske samma barn blir utsatt. Här behöver man då som vuxen gå in och bryta det 

mönstret för att barn inte ska fara illa. Pedagogen behöver också här stanna upp och förstå vad 

situationen egentligen handlar om för att kunna hjälpa barnen på ett bra och konstruktivt sätt 

(Öhman 2008, s.173–174).

Öhman (2008) refererar till Corsaro (1987) och beskriver fyra olika strategier av uteslutning som 

barn kan använda sig av, vilket i sig egentligen är olika sätt att visa sin makt på och även kränkning 

till viss del för att rättfärdiga sitt beslut istället för att bara säga nej. Dessa strategier är:

Strategi 1 - att hänvisa till regler som gruppen eller individen har satt upp

Strategi 2 - att visa på bestämmanderätten och tala om vem som var först

Strategi 3 - att hänvisa till miljön och att fler inte får plats i rummet

Strategi 4 - att bara avvisa någon och tala om att man inte är kamrater, eller helt enkelt ignorera

(Öhman 2008, s.179).

I Williams situation där han blir både utesluten och kränkt, ser jag tydligt flera av strategierna som 

Öhman (2008) tar upp. Till exempel när gruppen hänvisar till att han inte är tillräckligt snabb för att

få vara med, eller när de talar om att de inte vill leka med honom och att han står i vägen och är 

dum. Det som Öhman (2008) beskriver är att pedagogen då i dessa fall behöver gå in i själva 

situationen där kränkning eller uteslutning sker och bryta om man har sett ett mönster, speciellt om 

mönstret är återkommande och varaktigt. Jag gick in i situationen även om den inte var ett tidigare 

mönster som hade upprepats men, däremot så stannade jag inte upp och lyssnade in båda parterna 

utan stoppade bara en i mina ögon kränkande behandling, men följde inte upp tillräckligt för att 

kunna stötta med ett mer konstruktivt förslag eller lösning som Öhman (2008) menar att man ska 

göra.
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Det finns även andra liknande strategier för att få makt över någon annan och på så sätt kränka, som

ibland kallas för ”härskartekniker”, som handlar just om olika tekniker att skaffa sig makt på över 

andra. Berit Ås (1978), norsk politiker och professor i socialpsykologi, kom med förnyade tankar 

om begreppet härskartekniker, som egentligen härstammar från den norska psykologen Ingjald 

Nissens teorier i samma ämne. Ås (1978, refererad i Ländin, 2014) beskriver sju olika 

härskartekniker som används i syfte att skaffa sig makt över någon annan, bland annat genom att 

hävda sig själv men också förminska någon annan. 

Några av dessa tekniker så som osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information och 

dubbelbestraffning nämner jag här eftersom jag i min berättelse med William kan se hur gruppen 

använder sig av dessa mot honom som en maktpositionering och en kränkande uteslutningsmetod.

Gruppen (Theo, Linus, Oliver) osynliggör William genom att springa ifrån honom hela tiden till en 

annan del av gården, dessutom förlöjligar de honom genom att säga elaka saker som att han står i 

vägen, att han är dum eller inte lika snabb som gruppen. Vidare undanhåller de information genom 

att inte ge William tillträde till deras grupp och lek i form av att springa ifrån honom och även tala 

om att de inte vill leka med honom. Dessutom använder de dubbelbestraffning som ett sätt att ge 

William kritik för hans snabbhet i att springa, för oavsett om han är snabb eller inte så kommer 

gruppen att underkänna hans styrka i att springa, även om han talar om att han är snabb och 

dessutom kan bevisa detta.

Sedan finns såklart motstrategier till allt detta, vilket författaren Camilla Ländin (2014) också tar 

upp i sin bok Härskartekniker: identifiera, hantera och förebygga, som innebär olika sätt att försöka

hålla kvar eller ta makten ifrån de som redan har den. Det handlar också om hur man bemöter 

härskartekniken och säger ifrån, för att visa att man har egen makt (Ländin 2014). Jag nämner 

endast de strategier som motsvarar de jag redan har benämnt och som är relevanta för min 

berättelse:

Motstrategin i situationen där osynliggörande sker är att våga säga ifrån och ta plats, vilket William 

gör genom att först och främst inte ge sig, utan gör sig hörd och talar om att han visst är snabb.

Motstrategin till förlöjligande situationen är att ifrågasätta och bekräfta sitt eget värde, genom att 

till exempel som William gjorde, tala om att han visst kan springa jättefort.
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Motstrategin till undanhållande av information är att inte ge upp och visa sin övertygelse om att 

man duger och har det som krävs för att få vara med. William sträcker på sig, visar sin styrka och 

står på sig även om gruppen säger elaka saker. 

Motstrategin för dubbel bestraffning är att uttrycka sina känslor och tala om vad man själv tycker 

och tänker oavsett vad andra tycker. Så som William gör när han berättar för gruppen att han kan 

springa fort och att han visar med sin kroppsställning att han har styrkan som behövs för att få vara 

med.

Barnens situation i min berättelse blir mer och mer tydlig ju mer jag gräver i olika teorier och 

strategier och idag hade jag säkerligen agerat annorlunda mot vad jag gjorde då, för ett par år sedan 

då detta utspelade sig och jag inte alls hade denna kunskap som jag har idag. Nästa kapitel handlar 

om mitt eget tvivel i situationen och vad jag tänker kring dessa konfliktsituationer i barngruppen.

6.3. Förhållningssätt och konflikthantering i samspelet

I det här kapitlet kommer jag dels att försöka besvara frågan varför jag själv tvekar i vissa lägen och

hur jag som pedagog ska hantera konfliktsituationer bland barn och på vilket sätt jag kan stötta dem 

i dessa lägen. Det handlar om pedagogens förhållningssätt till barns konflikter och pedagogens 

förståelse för sin egen roll i samspelet.

6.3.1. Pedagogens förhållningssätt till barns konflikter

Öhman skriver i sin bok Hissad och dissad att ”när man arbetar med kränkningar och uteslutningar 

är det viktigt att fundera på hur och vad barn lär sig och speciellt då hur de lär sig att vara 

tillsammans” (2008, s.61). Hon skriver också att det är pedagogens ansvar att visa hur man ska 

samspela och vara mot varandra. Dessutom måste man som pedagog vara villig att förändra sig 

själv och lära nytt beroende på vad barngruppen kräver. Öhman (2008) menar också att man hela 

tiden som pedagog behöver dels granska sig själv, men också barnens samspel för att förebygga 

konflikter av olika slag. Alla kan göra fel och misstag, men är man villig att lära om och göra nytt 

så blir det förebyggande arbetet mycket lättare. Det är också viktigt att granska sin människosyn 

menar Öhman (2008) och försöka förstå varför man gör på ett visst sätt, speciellt i pressade lägen.
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Jag tolkar detta, utifrån min berättelse, som att jag borde ha stannat upp och tagit situationen mellan

barnen mer på allvar, lyssnat och pratat mer om just hur man ska vara mot varandra, som Öhman 

säger. Men också jobbat mer med att få gruppen att samspela och kommunicera för att förebygga 

liknande situationer. Däremot så vill jag ändå tänka att jag genom att reflektera över denna 

händelse på det här viset får en bättre förståelse för vad som hände och därmed också en ny och 

djupare kunskap i att hantera konfliktsituationer på ett mer produktivt sätt.

Bra bemötande, respekt och empatiförmåga är viktiga delar i den värdegrund som förskolan står för

och för att kunna förmedla detta vidare till barn krävs att pedagogen själv besitter dessa förmågor. 

För barn är den vuxna förebilden oerhört viktig och speciellt när det kommer till konflikthantering 

är pedagogens roll mycket betydelsefull eftersom den kan skapa tydlighet och förståelse i det som 

händer.

Pia Williams (2006) menar att barn behöver den vuxna förebilden och pedagogens hjälp att 

utveckla förmågor som samarbete, öppenhet och respekt, förståelse och empati, kommunikation 

m.m. hon beskriver det så här:

för att barn ska kunna försvara sina åsikter, ompröva sina egna uppfattningar 

eller se värdet av andras idéer är det av betydelse att pedagoger uppmuntrar 

barns samarbete. En viktig aspekt är att ta vara på och synliggöra barns skilda 

sätt att uppfatta något. Att barn får uppleva att olikheter kan vara en möjlighet 

att vidga egen kunskap och förståelse är av stor betydelse och en viktig grund 

för barns demokratiska fostran (Williams, 2006. s.67).

Detta har stor betydelse för barnets förmåga att kunna hantera konfliktsituationer på ett konstruktivt

och respektfullt sätt och har man lyckats med att förmedla sådana kunskaper då har man även 

lyckats som pedagog i sitt yrke är min uppfattning. Barnets perspektiv är viktigt att ta hänsyn till, 

men det är också viktigt som Williams (2006) säger att pedagogen uppmuntrar och synliggör för 

barnet att det finns flera olika perspektiv att se problem på och att det finns möjligheter att upptäcka

nya kunskaper och få nya erfarenheter som också kan vara positiva och givande, men det kan också

stärka barnets egen självkänsla.
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Williams skriver vidare så här:

Att få säga sin mening och våga utmana både egna och andras tankar formar en 

självständighet hos barnet, där det får ta ansvar för sina egna uppfattningar, men

också ett ansvar för de andras välbefinnande (Williams, 2006. s.68).

Med detta synsätt och förhållningssätt i yrket som pedagog och i arbetet med barn skapas också 

möjligheterna att utveckla självständighet och en tillit till sig själv hos barnet. Detta är viktigt för att

sedan kunna socialisera och interagera med andra barn där samarbete, öppenhet och respekt, 

förståelse och empati gör att barnen kommunicerar och leker på ett sätt där samspel och kreativa 

lösningar sker utan för mycket konflikter och uteslutningar. Det är dock svårt att helt undvika 

konflikter och uteslutningar, eftersom de i viss mån alltid kommer att existera där grupper av olika 

åsikter samspelar. Däremot så kan man som Öhman (2008) tidigare i min text nämnde, se det som 

en lärandesituation, då det kan vara en positiv erfarenhet för att kunna utvecklas vidare och lära sig 

att ta konsekvenserna av sitt eget handlande.

6.3.2. Pedagogens förståelse för sin egen roll i samspelet

Det pedagogiska ansvaret att vara en god förebild och visa vägen för barn i samspel och bemötande

är en stor del i arbetet med att förebygga konflikter av olika slag. Detta visste jag redan då och 

arbetade också förebyggande i verksamheten på flera olika sätt med barnen. Värdegrunden har en 

stor plats i förskolans värld och det är en viktig pusselbit i vårt dagliga arbete med barnen. Med det 

gedigna arbetet kring värdegrund och den erfarenhet och kunskap jag hade om barnen så kan jag 

ändå reflektera kring mitt eget handlande just då i stunden och tycka att jag kanske borde ha gjort 

annorlunda.

Carl Cederberg (2016) filosof, beskriver i sin text ”Om pedagogens ansvar bortom förskolans 

läroplan”, den franske filosofen Emmanuel Levinas tankar om just ansvar och människors ansvar 

gentemot varandra och detta gäller även i förskolans värld där jag som pedagog är ansvarig att se 

till att barnen till exempel lär sig ta sitt ansvar och som han säger:

Som pedagog måste jag hjälpa barn att växa in i en ansvarstagande roll. Men även i

dessa fall är det i så fall mitt ansvar att träda tillbaka för den andres utövande av sin

ansvarsroll, eller att erinra den andre om sitt ansvar. Den grundläggande 

ansvarigheten återkommer på detta sätt ändå till mig (Cederberg, 2016. s.369)
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I min berättelse om barnens konflikt så menar jag att utifrån detta synsätt borde jag ha gått in 

djupare i situationen och försökt hjälpa barnen till ett ansvarstagande i den konflikt som uppstod. 

Kanske hade det kunnat öka deras förståelse för varandras åsikter och så småningom även 

utvecklats till att bli en mer samspelt kamratgrupp. Ansvaret ligger dock hos mig som pedagog och 

som medmänniska, vilket gör att jag i mina reflektioner tänker att jag kanske inte gjorde tillräckligt 

ändå.

Maria Johansson (2009) beskriver i Bornemark och Svenaeus studie Vad är praktisk kunskap vad 

just praktisk visdom innebär för hennes del och hur hon som skådespelare upplever det som 

Aristoteles menade med praktisk kunskap när hon använder ord som bland annat mod, rättvisa, 

måttfullhet, mildhet och vänskaplighet. Jag kommer inte i denna uppsats gå in på djupet just med 

Aristoteles begrepp praktisk kunskap, men jag vill gärna koppla mina tankar till Johanssons text 

med de fem övriga ord här ovan hon tar upp och min egen roll som pedagog i förskolan. Dessa ord 

väljer jag att göra om till viktiga begrepp som har betydelse i min essä, eftersom jag anser att de 

blir mer användbara och begripliga för läsaren om de sätts in i den kontext jag har valt, där jag då 

kan definiera dessa ord på ett för mig betydelsefullt sätt. Jag kan då också koppla dessa begrepp till 

mina tankar om hur jag ser på just pedagogens förhållningssätt och all den praktiska kunskap som 

Aristoteles pratade om och som jag själv anser att jag som pedagog besitter, men framför allt vill 

jag använda dessa fem ord: mod, rättvisa, måttfullhet, mildhet och vänskaplighet som betydelsefulla

begrepp i min text och klargöra samt förtydliga hur jag tänker att de passar in i min egen roll som 

pedagog.

Johansson (2009) skriver till exempel om: ”Mod” att ha modet att utsätta sig för beskådan och 

granskning. Som pedagog är man hela tiden beskådad och granskad, av både barn och vuxna, både 

av kollegor och vårdnadshavare. Allt man gör som pedagog blir bedömt, granskat och värderat av 

andra och det krävs att man dels har modet att stå för det man gör, men också vara medveten och 

villig att upprepa eller förändra och utmana sig själv för att bli en tillgång och vara en del i 

verksamheten.

Vidare skriver Johansson om ”Måttfullhet” att avväga hur mycket man klarar av och att veta vilken

funktion man har. Detta gäller även som pedagog, att veta vilken funktion man har och vara 

medveten om funktionens roll så att man ser varje situation och gör adekvata val. Måttfullhet är 

likvärdigt med ordet ”lagom” och det är ibland svårt att vara, för känslor är svåra att styra, både 

vuxnas och barnens känslor som ibland kan gå överstyr. Där har jag som pedagog ett stort ansvar 
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att ta och förmedla vikten av medvetenheten om sig själv och ett måttfullt beteende genom att dels 

vara en förebild, men också förmedla kunskapen att göra bra val för sig själv och andra.

Sen beskriver Johansson ”Rättvisa” och menar att rättvisa inte finns och att det handlar om att hela 

systemet bygger på djup orättvisa.  Som pedagog kan jag tycka att Johansson delvis har rätt i att det

inte finns någon rättvisa i hela systemet och att det ofta är frustrerande. Till exempel när jag ser på 

barns konfliktsituationer som jag inte vet hur man ska lösa och inte får tiden att räcka till när jag 

vill förebygga detta. Det är också orättvist när jag inser att jag inte har tiden att arbeta så som jag 

vill med alla barn i verksamheten för att verkligheten är som den är helt enkelt.  

Johansson beskriver också ”Mildhet” att ingå i ett arbetande kollektiv och att kunna anpassa sig till

andra. Som pedagog är vi hela tiden i ett kollektiv där samarbete, flexibilitet och anpassning för 

varandra krävs för att nå den optimala arbetsmiljön. Mildhet är att ta hänsyn till varandra, hjälpa 

och stötta varandra i vårt arbete tillsammans vare sig det gäller barn eller vuxna. Detta förmedlar vi 

också till barnen så att de i sin tur kan hantera dels konfliktsituationer på ett bättre sätt, men också 

skapa en kamratkultur som utstrålar ett kollektivt samarbete.

Slutligen Johanssons beskrivning”Vänskaplighet” att skapa starka band och nära relationer med 

starka känslor. I förskolans värld sker detta hela tiden, bland både barn och vuxna. Vi skapar 

relationer redan vid inskolningen och de stärks allteftersom tiden går. Öppenhet, respekt och empati

är viktiga delar i skapandet av goda relationer och förståelsen för individens egna gränser är 

väsentligt att jag som pedagog förmedlar. Den kamratskap och de vänskapliga relationerna vi 

utstrålar som vuxna återspeglar sig i barnen och deras relationer gentemot varandra, vilket i sin tur 

kan leda till långvarig vänskap utanför förskolans gränser.

 

7. Slutord

Under min reflektion över min berättelse om de fyra pojkarna i en konfliktsituation finner jag att 

jag har blivit mer medveten om både styrkor och svagheter hos mig som pedagog utan att jag 

egentligen har reflekterat över dessa tidigare på det här viset, ännu mindre erkänt att jag haft mina 

tvivel. Osäkerheten kom först när jag började nysta i berättelsen och gav mig själv modet att 

ifrågasätta mig själv och mina tankar. Den här processen har hjälpt mig förstå hela situationen på 

ett djupare plan än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig och dessutom gett mig en helt ny 

insikt i min egen roll som pedagog på förskolan.
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Att kunna använda mig av den teori jag har fått till mig och även omsätta den i praktiken är inte 

lätt, men jag har verkligen fått nya erfarenheter och kunskaper dels genom denna utbildning, men 

också genom att reflektera över min roll på detta sätt, för att hitta metoder och strategier för att 

lyckas i arbetet som pedagog. De frågeställningar jag hade känner jag att jag har fått svar på genom 

att reflektera på det här viset och det blir tydligare för mig hur viktigt det är med att vara den goda 

förebilden men även ha modet att vara tillåtande och ha förtroende för den kompetens som barnen 

faktiskt besitter. Att låta barnen vara självständiga och ta ansvar för sina egna beslut visar att vi 

också tror på deras förmågor som därmed styrker deras självkänsla.

Genom att själv sätta mig in i bland annat Corsaros teorier om kamratkulturen på det här sättet som 

essäskrivande är, där normer och värderingar styr och där strategierna i leken är oerhört komplexa, 

kan jag också se att jag nu i större utsträckning förstår  mitt eget dilemma på ett tydligare sätt och 

att jag också framöver kommer att kunna arbeta på ett mer medvetet sätt i hanteringen av barnens 

lek och konfliktsituationer. Min roll som pedagog i förskolans värld har stärkts utav den nya 

kunskap jag har kommit att få i och med denna vetenskapliga essä där jag har kunnat utforska och 

söka svar på mina frågor. Jag har kunnat djupdyka i en situation där jag har kunnat tydliggöra 

frågeställningarna för mig själv och på så sätt utvecklat nya tankar och en helt ny förståelse för hur 

de olika strategierna barn använder påverkar och styr både i lek och konflikt. Dessutom har jag med

hjälp av till exempel både Jonsdottir och Öhman bland annat också fått en större inblick i samspel 

och relationsskapande  barn emellan, där jag tänker att jag med större lyhördhet och förståelse kan 

bemöta barnen i de situationer där de behöver mera stöd och ännu mer uppmärksamhet. Kommer 

jag inte att tvivla mer? Jo, det kan jag tänka mig att jag kommer att göra, men jag har genom denna 

essä och med hjälp av de teoretiker och författare i min essä också fått nya verktyg att använda mig 

av i sådana fall, vilket jag hoppas kommer att bli användbara i mitt fortsatta yrkesliv som 

förskollärare. Jag ser mig själv som en erfarenhet rikare efter detta arbete och jag hoppas kunna 

förmedla det jag har lärt mig på ett tydligt och bra sätt.

(Mercurio 2019)
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