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Abstrakt 
Vårt examensarbete är en kvalitativ studie som handlar om hur professionella 

pedagoger löser konflikter mellan barn i förskolan. I vår uppsats har vi valt att 

fokusera på två för oss aktuella områden, den professionella pedagogen och 

konflikthantering. Vi har även valt att i vår studie använda oss av både 

intervjuer och observationer, för att djupare undersöka hur 

konflikthanteringen faktiskt går till i verksamheterna. Sju förskollärare har 

intervjuats och fem har observerats i vår studie. I intervjuerna undersöker vi 

hur de verksamma pedagogerna ser på konflikter och konflikthantering, och i 

observationerna undersöker vi hur de hanterar konflikter i praktiken. Vår 

studie tar upp hur en professionell pedagog bör vara, enligt forskare och 

undersökningspersoner. Vi har även med hur dessa pedagoger hanterar 

konflikter mellan barn på ett konstruktivt sätt, samt att hur de ser på konflikter 

påverkar konflikthanteringen och när de väljer att agera. Det resultat vi kom 

fram till visar att pedagogerna tycker väldigt olika kring begreppet konflikt, 

men alla var överens om att ordet ”förlåt” är väldigt viktigt. 

 

Nyckelord: Professionalitet, Konflikthantering, Konstruktiv. 
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Inledning 
Konflikter i förskolan är något som förekommer dagligen, trots detta anser vi 

att just konflikthantering är något som inte tas upp så mycket som det skulle 

behövas. Vi menar att vi behöver bredare kunskap om hur vi kan lösa en 

konflikt mellan barn. Därför ser vi detta arbete som en form av 

kompetensutveckling för oss. I mars 2005 togs ett beslut om att 

konflikthantering skall ingå i lärarutbildningen (Hakvoort, 2012). Men vi håller 

med Palm (2010) då hon beskriver att konflikthantering inte undervisas om så 

mycket i förskollärarutbildningen. Hon förklarar det genom att varje 

förskollärare förväntas reda ut dessa konflikter på sitt eget sätt. Hakvoort (2012) 

menar dock att intresset för konflikter och konflikthantering har ökat under de 

senaste åren i forskning och utbildning.  Studier har visat att det finns bevis 

som är tillräckliga för att konstatera att undervisning i konflikthantering ger 

positiva resultat (Hakvoort, 2012). Lärarförbundet har gjort en undersökning 

som handlar om konflikthantering där 78% av de pedagoger som deltog inte är 

nöjda med utbildningen de fått inom konflikthantering (Hakvoort, 2010). I 

läroplanen för förskolan  (Lpfö, 2010) står det att: 

Arbetslaget skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 

bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och 

respektera varandra. (s.9) 

För att vi skall kunna hjälpa barnen lösa konflikter och reda ut missförstånd 

måste vi ha vissa grundläggande kunskaper dels inom konflikthantering men 

även hur pedagoger för en dialog med barn. Genom att pedagoger får 

kunskaper inom dessa områden menar vi att det gör stor skillnad i 

verksamheten. Läroplanen tar även upp att verksamheten skall erbjuda alla 

barn trygghet på förskolan (Lpfö, 2010). Om vi då utgår från vårt synsätt så 

anser vi att trygghet innebär att barnen känner att de kan komma till 

verksamma pedagoger om det hänt något, att alla barn får komma till tals när 

det inträffat en konflikt. Kort och gott att barnen har någon som lyssnar på de. 

Vår problemställning är att undersöka hur professionellt hanterar pedagoger 

konflikter mellan barn? 
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Bakgrund 
Denna bakgrund kommer att behandla två delar: första delen behandlar den 

professionella pedagogen och andra delen behandlar området 

konflikthantering. Vi har valt att ta upp båda områdena för att vi tycker att de 

hör ihop. 

 

Den professionella pedagogen 

Jensen och Jensen (2008) har baserat sin studie på en kombination av egna 

praktiska erfarenheter och forskningsbaserad kunskap om interaktion, 

relationer och barns utveckling. Enligt Jensen och Jensen (2008) finns det tre 

områden som professionella pedagoger måste ha kompetens i för att hantera 

utmaningar. Dessa är: gränssättning, reflektion och relationer. Relationer 

beskriver de som att dessa måste vara utvecklande för barn och 

vårdnadshavare, men även pedagoger, det handlar om att skapa utrymme för 

utveckling. Att vara gränssättande handlar om att pedagoger måste sätta 

gränser när det behövs, pedagogen skall vara etisk. De tar även upp reflektion 

som en punkt som pedagoger behöver kompetens inom, eftersom att vardagen 

i förskolan ofta är oförutsägbar. Då måste pedagogen snabbt kunna ta svåra 

beslut och agera här och nu (Jensen & Jensen, 2008). 

 

Colnerud och Granström (2002) har genomfört en studie där de genom analys 

av lärares egna skriftliga och muntliga diskussioner kommit fram till sitt 

resultat. Colnerud och Granström (2002) tar upp en annan definition av vad en 

professionell pedagog är, de diskuterar att det har med kompetens och ansvar 

att göra. Detta handlar om att vi pedagoger måste utveckla yrkesspråkliga och 

yrkesetiska kompetenser (Colnerud & Granström, 2002). Irisdotter, Paulin och 

Grønlien Zetterqvist (2009) beskriver yrkesetiken som en pågående reflektion, 

de menar att pedagogen skall reflektera före, under och efter en situation. Och 

att hen reflekterar både enskilt och i arbetslag för att värdera sina handlingar i 

situationen (Irisdotter, Paulin & Grønlien Zetterqvist, 2000). Jensen och Jensen 

(2008) tar upp att pedagoger måste kunna se kritiskt på sig själva, samt 

erkänna sina sämre sidor för att förbättras i sin roll som pedagog. 

 

Goddson och Numan (2003) kopplar ihop begreppen en skola för alla och 

professionell pedagog, alltså anser de att pedagogen inte är professionell 

förrän hen kan möta alla barn.   Goddson och Numan (2003) anser även att en 

professionell pedagog måste ha vissa egenskaper, dessa handlar om att 

pedagogen har kompetens om det hen vill lära barnen, samt att hen är flexibel 

och rättvis. Kunskapsutveckling är något som pedagogerna planterar i barnen, 
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för att sedan låta det växa genom stöd av pedagogen (Goddson & Numan, 

2003). 

 

Begreppet professionellt objekt är något som Carlgren och Marton (2000) tar 

upp, detta innebär att yrket har vissa saker att åstadkomma. Pedagogers 

professionella objekt är utveckling, detta handlar om att pedagoger besitter 

vissa kunskaper som de sedan har förmåga att föra vidare till andra (Carlgren 

& Marton, 2000). 

 

Det är viktigt att pedagoger i ett arbetslag har diskuterat förskollärares statliga 

och kommunala uppdrag, för att på så sätt få en och samma bild av det de 

skall utföra i arbetet tillsammans med barnen (Ekström Filipsson, 2012). 

Ekström Filipsson (2012) beskriver att en väl fungerade förskola är där alla 

pedagoger drar åt samma håll och bildar en helhet. Och att på så sätt 

tillsammans bilda en gemensam kultur. 

 

Forslund (1995) beskriver fem faktorer som han ser som avgörande i 

yrkesutövandet, dessa fem är följande: Mål, etisk kod, teori, metoder, 

utvärdering. Målen handlar om att den yrkesutövande pedagogen har god 

kännedom om de mål som finns för verksamheten. Den etiska koden 

behandlar förhållandet till kollegor och människor de arbetar med, i 

förskollärares yrke alltså barnen och vårdnadshavare. Det handlar om 

människosyn samt hur de förhåller sig till detta. Det innefattar också lojalitet, 

rättvisa, hjälpsamhet samt andra värdegrundsaspekter. Teoribegreppet 

innefattar hur pedagoger tänker om saker och ting, och hur de därefter väljer 

att handla. Det fjärde begreppet, metoder innebär att pedagogerna använder 

sig av metoder som är relevanta för sitt arbete (Forslund, 1995). 

                                                    
De kunskaper som pedagoger får under arbetslivet, bildar en process som 

handlar om att kunskap tas in och görs till sitt eget. Det krävs vissa 

pedagogiska verktyg för att göra kunskapen personlig, vilka pedagogiska 

verktyg de har kan vara beroende på antal år inom läraryrket, personlighet och 

liknande (Malm, 2004). Colnerud och Granström (2002) diskuterar också 

pedagogiska verktyg som något som ger pedagoger kompetensutveckling, om 

de tar sig tiden att införskaffa sig dessa olika verktyg. 

Malm (2004) har genomfört sin studie genom att använda sig av och analysera 

intervjuer och skrivna reflektioner. Malm (2004) som är universitetslektor tar 

upp att materiella- och sociala resurser har betydelse för vilken pedagog de 

utvecklas till. Malm (2004) beskriver pedagogernas professionella utveckling 

som en inlärningsprocess som pågår under hela karriären, denna 

inlärningsprocess innefattar två områden, det ena är pedagogens uppfattning 

om sin egen pedagogiska roll, samt pedagogens syn på kunskap. 
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Samhället utvecklas hela tiden, detta innebär för pedagoger att de måste följa 

med i samhällsutvecklingen, för att utveckla barnen till goda 

samhällsmedborgare (Malm, 2004, Gjems, 1997). En pedagog är inte självklart 

professionell för att hen har en lärarexamen, utan måste hela tiden få 

kompetensutveckling för att följa med resterande samhällsutveckling 

(Goddson & Numan, 2003).  Förskolan måste alltså ligga i fas med 

samhällsutvecklingen. 

 

Pedagogers val av handling är det som formar verksamheten. Pedagoger har 

möjlighet att reflektera över olika strukturer som påverkar deras arbete, utifrån 

dessa strukturer kan de sedan välja hur de agerar (Gustafson, 2010). 

 

Människor i professionella sammanhang skapar och förhandlar sina identiteter 

i sociala möten och relationer. Identiteten är inte bestående (Gustafson, 2010). 

Hur jag är som pedagog beror med andra ord på de människor jag har 

omkring mig. Exempelvis kan jag ha en yrkesidentitet i mitt arbetslag och en 

annan i enhetsmöten. Gustafson (2010) beskriver det som att de blir pedagoger 

i relationer med kollegorna, barnen, vårdnadshavarna och andra de möter i 

arbetet. Pedagoger skapar själva sina identiteter, dock har förändringar i 

förskolan lett till att pedagoger måste anpassa dessa identiteter utifrån arbetets 

behov (Gustafson, 2010). Pedagoger kan enligt Gustafson (2010) ses som 

kameleonter som måste anpassa sig efter barnen. Pedagogen måste alltså vara 

mottaglig för barnens olika krav och behov. Olika situationer kräver olika 

agerande (Gustafson, 2010). Forslund (1995) förklarar att målen för 

förskoleverksamheten leds av samhället. Därifrån får vi pedagoger vad vi skall 

göra tillsammans med barnen, sedan är det upp till den professionella 

pedagogen att avgöra hur de skall genomföra det arbetet tillsammans med 

barnen. 

 

Förskolläraryrket har gått från att enbart handla om barnpassning till att bli en 

berättigad pedagogisk verksamhet (Gustafson, 2010). Pedagogers personlighet 

är något som kommer att ha betydelse i mötet med barnen, oavsett hur 

professionella vi är, så krävs det att vi även har social kompetens (Carlgren & 

Marton, 2002). Som pedagog måste de i arbetet med barn vara flexibla och 

lyhörda för barnens olika behov. Pedagogerna måste utgå ifrån barnens 

nyfikenhet och intressen för att skapa det lustfyllda lärandet (Gustafson, 2010). 

För att följa barnens utveckling måste pedagoger gå ner på barnens nivå, detta 

innebär att de stöttar barnen där de befinner sig i sin utveckling (Granberg, 

2000). Pedagoger måste ha en förståelse för hur barn fungerar och utvecklas, 

detta är enligt Carlgren och Marton (2002) förskolläraryrkets mest centrala 

fråga. En professionell pedagog lär sig känna av situationer då det är 
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nödvändigt att stötta barnen för att de ska komma vidare, i vissa fall behöver 

barn längre tid på sig att tänka och fundera över saker och ting, om pedagogen 

då inte låter barnen få denna tid kan man hämma deras tankegångar 

(Granberg, 2000). 

 

Gustafson (2010) har genomfört sin studie genom återkommande samtal med 

verksamma pedagoger, dessa samtal pågick under två år. Under dessa 

undersökningar kom han fram till att det finns tre olika lägen för pedagoger att 

befinna sig i, dessa är överläge, jämviktsläge och underläge i förhållande till 

barnen. Pedagogen anpassar läge efter behov och situation (Gustafson, 2010). I 

vissa situationer i förskolan krävs det att pedagogen är överlägsen barnen, 

alltså har en maktposition, exempelvis vid konflikter. Men självklart skall vi 

pedagoger försöka vara i jämviktsläge med barnen för att de skall få inflytande 

i verksamheten. Pedagoger kan ses som i underläge när barnen utnyttjar deras 

hjälpsamhet (Gustafson, 2010). Att barn utnyttjar pedagogers hjälpsamhet kan 

exempelvis vara att de lär sig att om de frågar tillräckligt många gånger gör 

pedagogen som de vill. Att hjälpa barn innebär inte automatiskt att pedagogen 

blir underlägsen. Om pedagogen vet var barnet befinner sig i utvecklingen, 

kan den på så sätt anpassa stödet efter barnets behov, alltså hjälpa barnet när 

det krävs (Gustafson, 2010). 

 

Gustafson (2010) som är forskare vid Malmö högskola beskriver att en 

professionell pedagog reflekterar mycket över sitt handlande, genom att 

reflektera kan de av erfarenhet senare fatta mer genomtänkta beslut i liknande 

situationer. Pedagoger måste kritiskt granska sig själv för att utvecklas 

(Gustafson, 2010). Pedagoger strävar efter att fördjupa sin kunskap kring det 

de gör i verksamheten och genom det få möjligheter att förändra arbetssättet 

till det bättre (Gustafson, 2010). 

 

En professionell pedagog försöker tänka sig in i barnets situation, och 

reflekterar över hur hen själv skulle vilja bli bemött och behandlad om hen 

själv var ett barn, alltså anta barnets perspektiv. Som pedagog är det även 

viktigt att tänka på att utvecklingsprocessen är viktigare än målet (Granberg, 

2000). 

 

En professionell förskollärare kan varken undvika eller lösa alla konflikter, 

men förskollärare kan tänka på att lyssna, bekräfta, förklara, söka alternativ, 

uttrycka sig klart och sammanfatta diskussionen för barnen (Pickering, 2002). 

Friberg (2012) ställer krav på professionalitet, dessa krav innebär att pedagoger 

måste ha kunskap, självkännedom och empati som professionell pedagog. En 

professionell pedagog har en förståelse för situationer även fast de inte alltid är 

acceptabla. En professionell pedagog kan inte bara ha kunskap nog att förstå 
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konflikter utan måste också kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sett 

(Göthlin & Widstrand, 2012).   

Konflikthantering 
Ordet konflikt kommer från det latinska ordet ”conflictus” som betyder 

sammanstötningar (Ellmin, 1985). En konflikt handlar alltid om människors 

behov (Palm, 2010). Granath (2010) beskriver att om en konflikt skall vara 

utvecklande måste de samtala om konflikten, när de gör det kan de upptäcka 

andra människors tankar, känslor och villkor. Detta kan dessutom göra en mer 

ödmjuk (Granath, 2010). I många förskolor arbetar de mot att förhindra 

konflikter, trots att det är omöjligt (Hakvoort, 2010). Wester (2008) som är 

universitetslektor har i sin studie använt sig av intervjuer och observationer 

som metoder för att samla in material till sin forskning. Wester (2008) beskriver 

att på förskolan finns oftast en uppsättning regler som handlar om 

värdegrunden. Dessa regler tar upp om hur barnen skall vara mot varandra 

t.ex. snäll och en bra kompis.  Dessa regler finns i förebyggande syfte, men 

oavsett dessa regler så sker konflikter ändå. Förskollärare följer idag en 

läroplan, men det finns även något som Wester (2008) benämner som den 

dolda läroplanen. Den dolda läroplanen innefattar olika regler som barnen 

också måste lära sig följa, dessa kan vara att lyssna, vänta på sin tur. Barnen 

gör även saker som de inte förstår syftet med, pedagogerna ger direktiv som 

barnen inte förstår. Ibland krävs tydliga förklaringar till varför barnen 

exempelvis skall sluta kasta kottar (Wester, 2008). 

 

En konflikt är i sig neutral, den är varken destruktiv eller konstruktiv. Det är 

konflikthanteringen som påverkar om den blir konstruktiv eller destruktiv 

(Hakvoort, 2010). En destruktiv konflikthantering leder till att resultatet blir 

negativt, det blir ett hinder för att lösa problemet. En konstruktiv 

konflikthantering leder till att resultatet blir positivt, och kan leda till att de 

själva och verksamheten utvecklas (Hakvoort, 2010). Johnson och Johnson 

(1996) beskriver tre kännetecken för att en konflikt blivit löst konstruktivt. Det 

första kännetecknet handlar om att de som är i konflikten kommer fram till en 

lösning de båda är nöjda med. Det andra kännetecknet är att deras relation 

stärks när konflikten är löst. Och det tredje kännetecknet är att de som varit i 

konflikten har tagit till sig metoder för att lösa framtida konflikter (Johnson & 

Johnson, 1996). Hakvoort (2012) och Friberg (2012) förklarar att en 

konfliktsituation kan ge goda möjligheter för barnen att träna sig i att uttrycka 

sina känslor och diskutera olika uppfattningar av konfliktsituationen. 

 

Synen på vad en konflikt är, är väldigt olika mellan lokala och globala nivåer. 

En människas behov kan vara mycket olika beroende på vilken verklighet de 

lever i (Palm, 2010). Exempelvis barn som växer upp i krigsdrabbade länder, 
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har andra behov än barn utan krig (Palm, 2010). Palm (2010) förespråkar att 

alla inte behöver tycka lika. Pedagoger är ofta för snabba med att lägga 

skulden på någon och därefter kräva en ursäkt, och att barnen efter det ska 

vara överens (Palm, 2010). Pedagoger ser ofta att uttrycket ”förlåt” innebär att 

en konflikt ska vara löst, men så är inte alltid fallet. Uttrycket ”förlåt” mister 

ibland sin betydelse eftersom barnen inte alltid vet varför de ber om ursäkt. 

Detta kan vara att barnet har slagit ett annat barn en stund innan, och då när 

barnet måste säga förlåt har de redan glömt vad de gjort. Vi kan ha olika 

åsikter men ändå respektera varandra och ha en förståelse för hur den andre 

tycker (Palm, 2010). Beroende på hur vi kan uppfatta begreppet konflikt, så får 

det betydelse hur vi agerar (Faldalen, 2010). Exempelvis så kan en pedagog 

som anser att en konflikt är när människor bara höjer rösten till varandra, 

väljer då att agera i det läget. Och en annan pedagog som anser att det blir en 

konflikt först när det blir våld inblandat väljer att agera först då. Alla konflikter 

går inte att lösa men de går att hantera, hur vi ser på konflikter har betydelse 

för hur vi väljer att agera i konflikthanteringen (Hakvoort, 2012). 

Medling innehåller fyra olika faser, i första fasen får alla inblandade berätta 

vad som hände. I andra fasen redogör de känslor, hur fick det dig att känna? I 

tredje fasen tar de upp önskvärda mål, hur de skulle vilja ha det och i fjärde 

fasen tar de reda på om målen är möjliga (Kostiainen, 2012). I förskolan är det 

vanligt att pedagoger pratar mycket om rätt och felaktigt beteende, ”Du vet ju 

att du inte skall slåss”, istället för att barnen får berätta vad som hände och att 

pedagogen i det läget ger barnen metoder för att lösa konflikten (Hakvoort, 

2012). 

En lösning av en konflikt kännetecknas av att de personer i konflikten blir 

lyssnade på utan att bli avbrutna (Faldalen, 2010). När pedagogen får höra de 

olika parternas version av konflikten kan det vara lättare att finna en lösning 

(Faldalen, 2010). En konflikt uppstår genom att människors olika behov ställs 

emot varandra. Varje individ uppfattar en och samma verksamhet olika, vilket 

leder till att de också har olika behov som måste tillgodoses. Maltén (1998) har 

i sin studie använt sig av praktisk erfarenhet, socialpsykologisk och 

pedagogisk forskning. Som pedagog är det viktigt att känna av 

konfliktsituationen, för att veta om och hur de skall agera (Maltén, 1998). 

Hakvoort (2012) beskriver tre sätt att hantera konflikter dessa är följande: 

Maktbaserad ansats, innebär att någon är ledare och har makt och bestämmer 

hur konflikten skall lösas, detta kan exempelvis vara pedagogen. 

Rättighetsbaserad ansats, det formuleras regler, de använder sig av rättigheter 

och principer som stöd för att lösa konflikter. 

Behovsbaserad ansats, är en form av dialog för att undersöka behov, intressen, 

tolkningar och önskemål (Hakvoort, 2012). Detta kan ses som en form av 

medling. 
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Maltén (1998) anser att en konflikt kan vara onödig att gå in djupare på, men i 

vissa fall kan detta leda till att konflikten växer sig mycket större, fler kan bli 

inblandade i konflikten och likande orsaker om de inte gör något åt konflikten 

direkt. När fler personer lägger sig i konflikten leder det lätt till att de hittar en 

syndabock (Maltén, 1998). Pickering (2002) tar också upp något som kan liknas 

vid en syndabock, det handlar om att de fokuserar på personen och inte det 

egentliga problemet. Problem kan lätt växa sig större om det inte talas om det, 

något som börjar väldigt litet kan växa och bli en mycket jobbig 

konfliktsituation (Maltén, 1998). Ett exempel kan vara att det börjar med att två 

personer missuppfattar varandra men väljer att inte prata om det, sedan växer 

detta missförstånd sig större och blir tillslut en konflikt mellan dessa 

människor. 

 

Pickering (2002) beskriver vikten av att ta ett steg tillbaka så alla parter får en 

chans att förklara konfliktsituationen. 

 

Beroende på konfliktsituation intar människan olika försvarspositioner. En 

försvarsposition kan vara att hen lägger över en del av skulden på andra, ”det 

var inte bara jag”, eller att hen väljer att inte uttrycka sina åsikter av rädsla för 

konflikter. En tydlig försvarspositions hos barn är att bortförklara sig, alltså att 

beskylla någon annan för det hen själv har gjort (Maltén, 1998). Inom en 

konflikt har människan olika konflikthanteringsstilar, detta har Friberg (2012) 

jämfört med olika djur. Till exempel att lejonet är tävlande och vill vinna, där 

av kör den över de andra. Kamelen är samarbetsvillig, den låter andra 

bestämma. Sköldpaddan är konflikträdd, det innebär kort och gott att hen i 

konflikter ”kryper in i sitt skal”. Ugglan samarbetar för att nå målet, så alla blir 

nöjda. Räven kompromissar, ingen får vinna och ingen får förlora (Friberg, 

2012). 

Maltén (1998) beskriver att konflikter kan uppstå på tre olika nivåer, 

individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. På individnivån handlar det om 

konflikter inom sig själv, exempelvis att ha flera valmöjligheter och inte kunna 

välja. På gruppnivån handlar det om konflikter mellan människor, att de har 

olika behov de vill tillgodose. Och på organisationsnivå innebär en konflikt att 

exempelvis en organisation genomför bestämmelser som inte går att 

genomföra i verkligheten (Maltén, 1998). 

 

Johnson och Johnson (1996) visar bevis på att en forskning om konfliktlösning 

och kamratmedlings program dels har visat att konflikter mellan barn 

förekommer ofta i förskola, samt att barn som inte får någon hjälp i deras 

konflikthantering skapar destruktiva resultat av konflikten (Johnson & 
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Johnson, 1996). Forskningen visade även att barn som fått hjälp och metoder 

för att lösa sina konflikter använder sig av dessa strategier, vilket i sin tur leder 

till konstruktiva resultat istället (Johnson & Johnson, 1996). 

 

Friberg (2012) diskuterar konflikter utifrån ett könsperspektiv. Utifrån hennes 

undersökning har hon kommit fram till att pojkar är mer våldsbenägna och 

använder sig av slag och flickor är mer verbala och använder ord i konflikter. 

Friberg (2012) visar Glasls eskalationstrappa, denna trappa innehåller nio olika 

steg i en konflikt, dessa är följande: Det första steget är att ha olika åsikter om 

exempelvis regler. Den andra nivån handlar om att befästa sin position, jag har 

rätt. Den tredje nivån körs dem andra parten över, de väljer att medvetet 

misstolka denne. På den fjärde nivån har sakfrågan gått över till person, de 

ogillar inte bara den andres åsikt utan de ogillar den andre personen. Den 

femte nivån handlar om att beskylla den andra. Den sjätte nivån handlar om 

att den andra skall bort, den personens åsikter räknas inte längre. På den 

sjunde nivån försöker personen skada den andra personen, både fysiskt och 

psykiskt. Den åttonde nivån handlar om att till och med gå på andra i partens 

närhet för att skada denne. Den nionde nivån innebär total förintelse och ett 

exempel där kan vara skolskjutningen på Columbine High School. 
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Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur pedagoger hanterar konflikter. Vår 

frågeställning är: 

• Hur arbetar professionella pedagoger med konflikthantering 

mellan barn i förskolan? 

  

Metod 
En metod är ett tillvägagångssätt för att kunna lösa problem och konstruera ny 

kunskap. Det är även ett redskap som används för att få en bättre bild av den 

verklighet man valt att studera (Björndal, 2005). 

Vi ansåg att vårt syfte undersöktes på bästa sätt genom observationer samt 

intervjuer av pedagoger. När vi i vår undersökning använder oss av flera 

metoder, samt flera olika forskare kallas detta triangulering. Tanken bakom 

detta är att forskaren kan få en ökad förståelse av det som undersöks.  Vår 

undersökning koncentrerar sig i första hand på mänskliga erfarenheter, hur 

människor upplever olika saker. Därför har vi låtit  oss inspireras av 

fenomenologisk forskning. Den fenomenologiska forskningen har att göra med 

människors uppfattningar eller övertygelser om sin omvärld, den behandlar 

även känslor. Den fokuserar alltså hur livet upplevs av 

undersökningspersonerna. Eftersom fenomenologin accepterar att saker kan 

upplevas på olika sätt av olika människor så är intervjun en bra metod. 

Intervjuer ger undersökningspersonerna möjlighet att berätta deras version av 

händelser och upplevelser (Denscombe, 2009).  Inom fenomenologin anser de 

att människan förstår sin omvärld genom sina handlingar och tolkningar 

(Denscombe, 2009). Intervjuer ger även oss forskare möjlighet att verifiera de 

svar vi får, eftersom att vi under intervjun kan försäkra oss om att vi inte 

missuppfattat det forskningspersonen säger. Det är lätt att forskarens sunda 

förnuft och i förväg uppbyggda teorier leder till en ofullständig tolkning av 

vad intervjupersonen säger och detta ses som en nackdel inom fenomenologin 

eftersom att det är svårt som forskare att inte använda sig av sitt sunda förnuft.  

Inom fenomenologin måste forskaren befinna sig nära det han eller hon valt att 

undersöka (Denscombe, 2009). Centralt inom fenomenologin är beskrivning, 

eftersom att inom denna teori försöker forskaren beskriva händelser så som de 

upplevs istället för att förklara de (Denscombe, 2009). 
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Kvalitativ metod 
Kvalitativa och kvantitativa metoder kan ses som verktyg för forskning, och 

hur användbara dessa blir beror på vilka forskningsfrågor som ställs (Kvale, 

1997). Eftersom vi i vår undersökning använder oss av intervjuer och 

observationer så blir undersökningen en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning 

omfattar olika samhällsvetenskapliga metoder såsom, sociologi, 

socialantropologi och socialpsykologi. Det som kännetecknar kvalitativ 

forskning är att använda sig av text och bilder som grundläggande material, 

istället för siffror som exempelvis kan användas som en tabell i en 

enkätundersökning (Denscombe, 2009). Kvalitativ forskning är tolkande, man 

beskriver inte enbart hur saker och ting uppfattas, utan man försöker istället 

tolka varför saker och ting uppfattas som de gör (Denscombe, 2009 & Björndal, 

2005). 

 

Validitet och tillförlitlighet 
Validitet innebär trovärdighet. Validitet handlar om ifall det insamlade 

materialet är användbart när det gäller den aktuella forskningsfrågan. Alltså är 

det insamlade materialet av rätt slag för att undersöka ämnet. Tillförlitlighet 

handlar om att någon annan skall kunna utföra samma forskning och då 

komma fram till samma slutsatser (Denscombe, 2009). Vi anser att vår 

insamlade empiri är av rätt slag för att undersöka detta ämne. 

 

Forskningsetik 
Forskningsetik handlar om vad som förväntas av forskare vid insamlingen av 

material, i analysprocessen samt vid publicering av sina undersökningar. Detta 

handlar om att respektera och värdesätta deltagarnas rättigheter, att undvika 

att de far illa i samband med undersökning och att som forskare arbeta på ett 

ärligt sätt och respektera deltagarnas integritet. Innan intervjuerna måste  

forskare ha fått ett informerat samtycke av de/den forskaren vill intervjua 

(Denscombe. 2009). Ett informerat samtycke innebär att innan intervjun belysa 

syftet för intervjupersonerna (Kvale, 1997). Dock så anser Kvale (1997) att det 

ibland kan vara bra att undanhålla syftet med undersökningen för att 

intervjupersonernas svar inte skall kunna styras.  Detta handlar även om 

inspelning av intervju, den intervjuade måste vara medveten om att den blir 

inspelad och samtycka till det. Vid inspelning av intervjuer måste forskaren 

även försäkra intervjupersonen om att materialet som samlas in kommer vara 

sekretessbelagt. (Denscombe, 2009). Konfidentialitet inom forskning innebär 

att i det insamlade materialet skall ingen kunna identifiera 

undersökningspersonerna (Kvale, 1997). 
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De etiska riktlinjerna vid observation innebär att forskare tar upp hur 

materialet sedan skall användas. Samt att de garanterar att ingen lider skada 

till följd av användningen, de får heller inte avslöja de involverades identitet 

(Denscombe, 2009 & Björndal, 2012). 

 

Forskningsetiska frågor 

De forskningsetiska principerna har fyra huvudkrav, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som skall intervjua och 

observera har skyldighet att förklara vilka villkor som gäller för de deltagande, 

detta innebär att vi måste berätta för respondenten att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Vi skall ta upp alla 

områden inom undersökningen som kan påverka deras val att medverka. 

Samtyckeskravet innebär att vi som intervjuar och observerar måste ha 

samtycke av de respondenter vi valt. Eftersom vi valt att observera i närheten 

av barn under 15 år, var vi tvungna att få samtycke av deras vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar under alla 

omständigheter skall vara anonyma, med andra ord skall det vara omöjligt att 

identifiera dessa personer. Nyttjandekravet tar upp att den information vi 

samlat in genom våra intervjuer och observationer inte får användas till annat 

än just denna uppgift, den får inte lånas ut eller användas i ickevetenskapligt 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Urval 
Efter att vi bestämt oss för metoden vi ville använda i vår undersökning 

började vi ringa runt till några förskolechefer på förskolor där vi inte varit 

förut, under varken verksamhetsförlagd utbildning eller vikariejobb. Och då 

fick vi svar från de förskolorna som vi sedan valde att besöka. Förskolorna 

ligger i en mindre ort i norra Sverige och har samtliga tre stycken avdelningar, 

en förskola har en avdelning med småbarn och två med de äldre barnen. De 

andra hade tre blandade avdelningar. När vi fick svar av förskolechefen bad 

hen oss då att ringa en pedagog på förskolorna för att bestämma när vi kunde 

genomföra vår undersökning. Enligt Denscombe (2009) är det lättare att 

komma överens om en intervju om forskaren kontaktar avsedda 

intervjupersoner i förväg. När de kontaktar dessa personer kan de även 

komma överens om en tid för intervjuerna. Forskaren måste innan intervjuerna 

ge förslag på alternativ tidslängd för intervjun och de bör som forskare också 

försöka hitta ett rum som är ostört och avskilt (Denscombe, 2009). När vi pratat 

med pedagogerna fick vi en dag då vi kunde komma och besöka förskolorna 

för att genomföra våra observationer. De pedagoger vi pratade med bad oss 



 

13 

skriva ett brev till barnens vårdnadshavare eftersom barnen kan komma att bli 

med på våra videoinspelningar. För att nå ut till vårdnadshavarna valde 

pedagogerna att skriva ut vårt brev och sedan lämna det på barnens platser i 

tamburen så att vårdnadshavarna kunde ta hem de och fylla i. Vi fick svar 

både skriftligt och via mail. Vårdnadshavarna till två av barnen på dessa 

förskolor tackade nej till att deras barn skulle bli filmade och resterande 

vårdnashavare svarade ja. Detta ledde till att vi inte kunde filma pedagogerna i 

alla situationer under dagarna eftersom dessa barn då var närvarande, men vi 

anser att vi lyckades filma situationer som var relevanta för vår undersökning i 

alla fall. Björndal (2012) påpekar att det innan observationen är bra att vara 

förberedd på att personer som inte bör vara synlig i observationen dyker upp. 

Observationerna vi genomförde utfördes både utomhus och inomhus under 

två hela arbetsdagar. 

 

Intervjuer 
 
Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet 

på det sett som du vet det. Jag vill förstå meningen i din 

upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever 

dem, förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min 

lärare och hjälpa mig att förstå? (Spradley, 1979, citerad i Kvale, 

1997, s.117). 

 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå 

undersökningsämnet ur den intervjuades egna perspektiv (Kvale, 1997).   

Intervjuer är mycket mer än bara ett vardagligt samtal även fast det kan tyckas 

finnas likheter mellan de.  I en intervju är det forskaren som strukturerar 

samtalet och styr diskussionen.  När det som forskaren vill undersöka handlar 

om saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter så är 

intervjuer en lämplig metod.  Det finns olika typer av intervjuer, dessa kallas 

för semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Den semistrukturerade 

intervjun har färdiga frågor som skall besvaras, men forskaren låter den 

intervjuade tala fritt angående dessa frågor. I ostrukturerade intervjuer startar 

forskaren bara upp diskussionen med ett ämne och låter sedan den intervjuade 

tala fritt. Dessa två typer av intervjuer står inte i motsats till varandra utan 

oftast använder man sig av båda i en och samma intervju. Det de har 

gemensamt är att de låter de intervjuade utveckla sina egna tankar 

(Denscombe, 2009). I vår intervju har vi som beskrivit använt oss av båda dessa 

typer, vi har haft en del färdiga frågor men även ämnen som de intervjuade 

sedan fick tala fritt om. 
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Vi valde att ägna oss åt personliga intervjuer av den anledningen som 

Denscombe (2009) tar upp, det handlar om att det blir lättare att transkribera 

en inspelad intervju när samtalet bara innefattar en person, alltså det är bara en 

röst att känna igen och oftast bara en person som pratar i taget. En personlig 

intervju innebär kort och gott ett möte mellan forskare och en intervjuperson.  I 

en intervju är den första frågan väldigt viktigt, den kan styra hur samtalet 

fortsätter, av just den anledningen kan det vara bra att starta samtalet med en 

relativt ”lätt” fråga. Det kan vara något som forskare kan förvänta sig att 

intervjupersonen kan diskutera (Denscombe, 2009). 

 

Innan forskaren genomför en intervju bör hen kunna besvara frågorna vad, 

varför och hur dessa innebär följande. Vad innebär att hen skaffar sig kunskap 

om det som skall undersökas, varför behandlar syftet med undersökningen 

och hur tar upp vilken typ av intervju som är lämpligast gentemot syftet 

(Kvale, 1997). 

 

Intervjupersonerna valdes ut slumpvis, men enbart ordinarie personal. Som 

Descombe (2009) tar upp, så är det i stort sett inget som hindrar forskaren från 

att välja informanter utifrån slumpen. Av de vi valde att intervjua var 

majoriteten utbildade förskollärare. Intervjuerna genomfördes dagtid och 

enskilt med varje pedagog i ett rum på de förskolor som pedagogerna var 

verksamma i. Kvale (1997) anser att antalet intervjupersoner kommer att bero 

på undersökningens syfte. Vi valde att intervjua sju pedagoger från tre olika 

förskolor, av dessa observerade vi fem. 

 

 

Observationer 
Observation innebär kort och gott att undersöka och iaktta fenomen. Forskaren 

fokuserar på att observera utifrån ett pedagogiskt syfte. Observation är en 

professionell färdighet som pedagoger använder sig av för att hitta så bra 

lärandesituationer som möjligt (Björndal, 2005). Det finns två olika typer av 

observationsforskning, den ena är en kvalitativ och den andra är en kvantitativ. 

Den kvantitativa kallas för den systematiska observationen och den kvalitativa 

kallas för deltagande observation. Dessa två metoder kan ses som mycket 

skilda, men de har vissa grundläggande kännetecken gemensamt. Båda 

metoderna inriktar sig på att samla in material från verkligen situationer 

(Denscombe, 2009). Björndal (2005) tar också upp två olika observationsformer, 

dessa benämner han som observation av första ordningen och observation av 

andra ordningen. Observation av första ordningen innebär att den som 

observerar enbart är forskare och inte arbetar i den verksamheten som 

observeras, forskaren är alltså utomstående. Detta innebär att observatören 
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inte behöver koncentrera sig på annat än just observationen. Observation av 

andra ordningen innebär att pedagoger observerar situationer i sin egen 

verksamhet, observationen görs alltså samtidigt som det dagliga arbetet och 

blir därför en sidouppgift och den ges inte lika mycket fokus (Björndal, 2005). 

Dessa undersökningar sker i naturliga miljöer och det är viktigt att tänka på att 

försöka göra forskarens inverkar på situationen så liten som möjligt 

(Denscombe, 2009). Innan observationen är det bra att veta vad och vem de 

skall observera, observationen skall alltså styras utifrån undersökningens syfte. 

När de observerar bör de tänka på att varken ha ett positivt eller negativt 

synsätt, eftersom att om de går in med ett positivt synsätt är det lätt att de bara 

ser det positiva, och tvärtom om forskaren går in med ett negativt synsätt 

(Björndal, 2005). En anledning till att det insamlade materialet kan vara 

opålitligt är att forskarens uppfattning kan vara påverkad av vissa personliga 

faktorer. Två forskare som studerar samma situation bör ha uppfattat samma 

saker, eftersom att de båda är närvarande vid samma tidpunkt och ser samma 

saker. Men det är inte säkert att så är fallet. Det är sannolikt att forskarna 

framställer olika beskrivningar av samma situation. Detta beror på, dels 

forskarens engagemang och förmåga att observera, men minnet har också stor 

betydelse. Vad människan glömmer och vad människan kommer ihåg styrs av 

hjärnan och är inte slumpmässigt. Olika forskare kan uppfatta en och samma 

situation olika. Inom observationsmetoden finns så gott som oundvikligt inslag 

av tolkning (Denscombe, 2009). 

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av det som kallas deltagande 

observation. 
 

Med deltagande observation avser vi den metod där 

observatören deltar i de studerade människornas dagliga liv, 

antingen öppet i rollen som forskare eller dolt bakom någon 

annan kamouflerande roll, och observerar det som händer, 

lyssnar till det som sägs och ställer frågor under en viss 

tidsperiod (Becker & Geer, 1957, citerad i Denscombe, 2009, s. 

28). 

I vår roll som forskare ser vi oss som deltagande observatörer, detta innebär att 

vi går ut öppet med att vi är forskare och genom detta kan vi få de deltagandes 

samtycke. Denna typ av observation innebär att forskaren ”skuggar” en 

person i dennes normala arbetsdag. Ju längre tid en forskare har möjlighet att 

observera, desto bättre är det genom att ju längre tid de deltar, desto mer kan 

de lära sig (Denscombe, 2009). Björndal (2005) diskuterar något som vi själva 

har funderat på, och det är hur öppen forskare skall vara med det som skall 

observeras, alltså om forskare väljer att berätta syftet med observationen eller 
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inte. Om hen som forskare väljer att berätta syftet med observationen, kan det 

leda till att den som blir observerad ändrar sitt beteende utifrån 

undersökningen syfte (Björndal, 2005). 

 

Ljud och videoinspelningar 

 
Det finns tre moment som bör förberedas innan observation med hjälp av 

videoinspelning, dessa tre moment är generella förberedelser, tekniska 

förberedelser och det konkreta genomförandet. De generella förberedelserna 

behandlar frågor som vilka, hur och varför en observation skall genomföras. 

Samt vilka som skall ha tillgång till materialet och hur det kommer att 

användas. Tekniska förberedelser handlar om att  innan observationen testa så 

att ljud och bild fungerar som det skall i den videokameran som skall 

användas. Det konkreta genomförandet handlar om hur  forskare rör sig under 

observationstillfället, alltså om hen står väldigt nära och får närbild eller långt 

bort och får en helhetsbild av situationen (Björndal, 2005).  
 

Det som observeras är lättare att uppmärksamma om forskare använder sig av 

videoinspelning (Björndal, 2005). Björndal (2005) rekommenderar att vara två 

personer som utför observationen så den ena kan anteckna och den andra 

filma. Genom att använda sig av ljud och videoinspelningar under 

observationerna så får forskaren lätt med det som hen vill observera. Den 

största fördelen med att spela in en observation är att materialet som samlas in 

finns bevarat så  forskaren kan gå tillbaka och titta på det igen (Björndal, 2005 

& Denscombe, 2009). Genom att det som observeras blir bevarat innebär det att 

forskaren kan analyserar materialet en gång till och upptäcka nya detaljer med 

materialet som inte blivit registrerat vid första anblicken. Forskare kan också 

välja att fokusera på olika saker varje gång de analyserar materialet. Att spela 

in en intervju kan även öka validiteten, eftersom att andra forskare kan, om 

tillåtelse getts, kontrollera det insamlade materialet (Denscombe, 2009). Att 

videofilma anses som bra eftersom man får med både ljud och bild. De 

personer som blir observerade bör få känna sig trygga med att observatören 

inte använder materialet till något som är ofördelaktig för de inblandade 

(Björndal, 2005). Nackdelar med att spela in intervju är att det enbart fångar 

upp det verbala och inte det icke verbala i samtalet, samt att det kan hämma 

intervjupersonen (Denscombe, 2009). 
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Vi har använt oss av ljud och videoinspelningar där en av oss filmade och den 

andre antecknade gester, kroppsspråk och liknande. Intervjuerna var bara 

ljudinspelningar inte videoinspelningar. Detta för att i observationerna kunna 

gå tillbaka och titta vad som hände i situationerna. Och i intervjuerna för att 

kunna lyssna igen och analysera det som sagts. 

Analys 
 

Att transkribera innebär att överföra talat språk till skriftspråk. Alltså genom 

att transkribera så återger forskaren det som sägs i videoinspelningen. En stor 

fördel med att överföra inspelat material till text är att kommunikationen i 

videoinspelningen blir tydligare (Björndal, 2005). Kvale (1997)  diskuterar att 

transkribering kan leda till tydligare analys av intervjumaterialet. Vi valde att 

transkribera allt som sas under intervjun, eftersom att vi ville ha en helhetsbild 

istället för att kategorisera och plocka ut vissa delar. Vi delade upp 

transkriberingsarbetet lika just för att vi visste att arbetet tar tid. 

 
Vid analys av kvalitativ data skall forskaren tänka på ett antal principer, dessa 

är: att det material vi samlat in skall analyseras och kopplas till forskning som 

behandlar just det materialet, att den tolkning vi forskare gör skall ligga så 

nära respondenternas verklighet som möjligt samt att det är viktigt att som 

forskare arbeta för att analysera utan fördomar. En fördel med att använda sig 

av kvalitativ analys är att olika resultat är accepterat, alltså om olika forskare 

skulle studera med hjälp av samma metoder kan tolkningen ändå bli olik 

eftersom de inte tolkar saker och ting likadant. Det som kan vara negativt med 

en kvalitativ analys är att forskarens personliga erfarenheter samt bakgrund 

kan spela en stor roll i tolkningen. Vilket leder till att resultatet är inte ett 

resultat av fakta utan handlar mer om hur forskaren tolkat det material 

han/hon fått fram (Denscombe, 2009). 
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Resultat 
Vi har delat upp resultatet i två delar eftersom vi använt oss av två metoder. 

Först kommer intervjuresultatet sedan kommer observationsresultatet. 

Intervjuresultat: 
Enligt intervjupersonerna skall en professionell pedagog ha fokus på barnen, 

se de och bekräfta de. Samt att de arbetar för att kunna möta alla barn. Att 

kunna samspela med barn är viktigt. Det är även viktigt att kunna 

kommunicera med både barn, vårdnadshavare och arbetskamrater. Att som 

pedagog kunna någonting om barns utvecklingspsykologi, samt att ha 

kunskap om det de försöker lära barnen. Ha en barnsyn som innefattar att 

barnen kan, oavsett ålder är viktigt för att vara professionell. Kommunicera 

med barnen för att se att de har förstått vad vi vill att de skall göra är väldigt 

viktigt. Att benämna mycket saker för barn är otroligt viktigt, det ger barnen 

fler begrepp att använda sig av. En pedagog benämnde vikten av att ta sig tid 

att lyssna på barns tankar och idéer. Pedagoger behöver inte kunna allt, men 

de kan ha en vilja att ta reda på saker och utvecklas. 
 

Att vara förskollärare är ett jobb som alla andra, det är något 

man måste tänka på för att vara en professionell pedagog, ha i 

åtanke att man är på jobbet och inte hemma eftersom att man 

agerar olika på de ställena. 

 
Enligt en pedagog var det viktigt som professionell pedagog att planera, 

genomföra och utvärdera det de gör och att ha en analytisk förmåga. 

 
En professionell pedagog är en reflekterande pedagog. 

 
Ett gemensamt svar från alla de intervjuade pedagogerna var att de arbetade 

för att lösa konflikter konstruktivt, men att en konflikt kan vara både 

konstruktiv och destruktiv, men att det sedan beror på hur de löser den. 

 
En konflikt kan ju också vara väldigt givande i diskussionerna 

om man tycker olika, så kan man ju få till ett väldigt bra 

resonemang och ett väldigt bra tänk utifrån att man tycker 

olika. Jag läste ett väldigt bra citat i tidningen igår, det stod 

såhär att ”där alla tänker lika, där blir det inte mycket tänkt”. 
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Vad begreppet konflikt innebär, kan vara väldigt olika vilket vi fått syn på 

under vår intervjuundersökning. Där fick vi svaren att en konflikt är: när två 

parter har olika åsikter om en sak, alltså tycker olika. Dock fick vi även svaret: 
 

Att tycka olika är ingen konflikt, för konflikt är ju krig. 

 
Alla pedagoger var överens om att det inte finns någon universal lösning för 

att hantera konflikter, men de hade olika strategier. Tre pedagoger ansåg att 

allting handlar om att ta ett steg tillbaka, ett djupt andetag och lyssna.  Två 

andra pedagoger hade som strategi att försöka få barnen att förstå varför 

konflikten uppstår och hur de istället borde ha gjort. En tredje strategi som 

togs upp var medling, att pedagogen låter de barn som varit i konflikten 

berätta i tur och ordning vad som har hänt och hur de skall lösa konflikten, det 

är viktigt att inte ta någons parti. 

 
Det är olika från individ till individ, vissa behöver man bara ge 

en blick så förstår de medan man måste förklara för andra vad 

som vart fel. 

 
Majoriteten av de pedagoger vi har intervjuat tog upp att de hade en 

gemensam strategi kring konfliktlösning i arbetslaget. Detta för att 

pedagogerna skulle agera likadant. En pedagog diskuterade att det var viktigt 

att alla pedagoger gjorde likadant så att konflikthanteringen var oberoende av 

pedagogerna. 

 
Alla pedagoger var överens om att ordet förlåt är viktigt, men att det skall 

användas på rätt sätt. En pedagog tog upp att även fast barnen säger förlåt och 

menar förlåt innebär inte det automatiskt att de blir förlåtna, konflikten kan 

fortfarande finnas kvar för ena parten. 

 
 Det är stor skillnad på att säga förlåt och att mena förlåt. 

 
Alla pedagoger är överens om att det är viktigt att kunna hantera konflikter 

både mellan barn och vuxna. Vi kommer i kontakt med många människor med 

olika behov och intressen och då är det lätt att konflikter uppstår. 

 

Att lära barnen att hantera sina egna konflikter är samtliga pedagoger överens 

om att det är viktigt. När barnen blir äldre finns det inte någon som kan lösa 

konflikten åt dig. Det är viktigt som pedagog att känna av situationer för att 

veta när de ska ingripa eller avvakta. En pedagog diskuterade skillnaden 

mellan yngre och äldre barn, att hen vid yngre barn ingriper i högre grad. Vid 
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äldre barn avvaktar hen mer för att hen anser att de kanske kan lösa konflikten 

själva.   

 
Pedagogernas förklaringar till att konflikter uppstår är att: många människor i 

samma lokaler, människor från olika kulturer, familjeförhållanden samt att de 

har olika intressen och behov. Pedagogerna var överens om att det inte gick att 

förhindra konflikter men att man kan förebygga de, genom att till exempel 

prata om hur de är en bra kompis mot varandra, försöker lära barnen att vara 

empatiska. 

 
Samtliga pedagoger var överens om följande: 

 
Det är olika konflikter mellan pojkar och flickor, pojkar 

använder mer våld och flickor blir mer sur och verbala. 

 

Observationsresultat: 

Professionell pedagog: 

Det professionella samspelet mellan pedagog och barn var något vi såg i en 

observation. I observationen sitter en pedagog tillsammans med två pojkar och 

skall bygga ett torn av klossar, pedagogen frågar om tornets uppbyggnad, om 

det skall vara högt eller lågt, runt eller triangelformat. Hon benämner former 

som rektangelformig platta. Att säga rektangel istället för fyrkant anser vi är 

att pedagogen har en barnsyn som innefattar att barnen kan, oavsett ålder. Så 

hen gav de rätt begrepp istället för att ”förenkla” och säga fyrkant. 

 
Vid en aktivitet då barnen skulle göra drakens ägg, förklarade pedagogen hur 

barnen skulle göra. Pedagogen ansåg att barnen inte lyssnade på hens 

instruktioner och frågade då ifall det var hen som talade otydligt eller om 

barnen inte förstod hens instruktioner. Genom att denna pedagog gjorde detta 

så fick hen klart för sig ifall barnen förstått eller inte. I denna aktivitet gav 

pedagogen barnen mycket olika begrepp och lät de tänka och fundera själv, 

hen tog sig tid att lyssna till barnen. Hen frågade exempelvis barnen om varför 

de trodde att hen använda färgen grön till draken, och då fick barnen fundera 

själva, och komma med tankar och idéer om varför draken var grön. Alla idéer 

ansågs vara bra. 

 
Vid en observation ber en pedagog nio barn att rita en vinterteckning, hen 

förklarar inte vad vinterteckning är för något vilket ledde till att barnen ritade 

det de kände för. I detta läge försvann den pedagogiska grundtanken eftersom 

att pedagogen inte förklarade så att barnen förstod vad hen ville att de skulle 
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göra, barnen fick heller ingen chans att fråga hen eftersom pedagogen startade 

den nya aktiviteten utan att vänta på barnens frågor. 
 

Vi observerade utomhus en stund på eftermiddagen då ett barn kom fram till 

en av pedagogerna och frågade varför marken spricker, pedagogen förklarade 

att det var eftersom att det var varmt, sen blev det kallt och då spricker asfalten. 

Barnet utbrister då att ”i så fall skulle all asfalt vara sprucken nu” eftersom det 

varit varmt under dagarna och kallt under nätterna. Barnet ville alltså ha ett 

bättre svar än vad pedagogen gav hen, pedagogen hade dock inte tillräcklig 

kompetens för att ge barnet ett bättre svar så hen sa ”Jag vet tyvärr inte mer 

om detta, men om du väntar till efter mellanmålet så skall jag ta reda på det”. 

Här ser vi tydligt att pedagogen kan erkänna att hen inte kan allt, men att hen 

är villig att ta reda på det. 

 

Konflikthantering: 

Två barn bygger en hinderbana av stolar, ett tredje barn kommer in i 

aktiviteten och vill hjälpa till. Detta leder dock till att en konflikt uppstår 

eftersom de två som började bygga inte ville ha någon hjälp. Pedagogen tar 

över konflikten och säger till barnen att ”ni kan välja två stolar var, och så 

bygger ni med de”. Pedagogen tog över ansvaret för konflikten och bestämde 

hur barnen skulle lösa den. Hon frågade inte varför konflikten uppstod, och 

hur barnen ville lösa den. 

 

Tre barn sitter och leker med bilar, ett barn lämnar en bil hen använt och ett av 

de andra barnen tar den bilen, varpå hen som hade den först bli ledsen. 

Pedagogen kommer in och frågar vad som hänt, och barnen får berätta. 

Pedagogen ställer sedan frågor om konflikten som gör att barnen får lösa den 

själva. Dessa frågor var ”Hur många bilar har ni var?”, ”är det rättvist?”, Har 

alla barn lika många?”, ”Kan ni dela de rättvist?”. Dessa frågor leder till att 

barnen klarade att lösa konflikten själva, med stöd från pedagogen. 

 
Två barn sitter och leker, pedagogen sitter med ryggen mot de. Ett av barnen 

slår den andra med en leksak i huvudet, varpå den som blir slagen gråter och 

säger till pedagogen. Pedagogen vänder sig om och säger ”nej” sedan händer 

det inget mer och konflikten blir inte löst. 

En pojke och en flicka sitter och leker i snön, plötsligt kommer flickan och 

gråter och säger ”han slog mig”, pedagogen frågar i det här läget ”men varför 
gjorde han det då?” och går sedan och frågar pojken” x sa att du slog henne, 

varför gjorde du det?” varpå pojken svarar ”jamen hon kastade snö på mig 

först”. 



 

22 

Tre barn leker i dockvrån, och efter ett tag vill alla ha samma docka. 

Pedagogen går då och tar dockan, så ingen får ha den. Alla barn blir besvikna 

och konflikten blir i detta fall inte löst, utan bara ”stoppad”. 

Ett barn går och slår med en kratta på andra barns hjälmar utomhus. Det går 

ett tag innan pedagogen kommer och rycker krattan från honom och 

säger ”sådär gör man inte”. 

En flicka leker med sin storebror, efter ett tag kommer hon och gråter. 

Pedagogen går direkt till hennes storebror och säger ”men titta vad x är ledsen, 

vad har du gjort nu?” pojken fick då heller ingen chans att berätta vad som 

hänt, för pedagogen plockade upp flickan i famnen och gick iväg och gjorde 

något annat med henne. 
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Diskussion 
Även vår diskussion har vi valt att dela upp i två olika delar. Såsom vi gjort i 

resterande uppsats. 

 

Professionell pedagog: 
 
Enligt oss är en professionell pedagog en som kan hantera konflikter, lyssna, 

vara flexibel och har kompetens inom yrket. Att hela tiden reflektera över sig 

själv och sin yrkesroll. Pedagoger måste ha en förståelse för hur barn fungerar 

och utvecklas, detta är enligt Carlgren och Marton (2002) förskolläraryrkets 

mest centrala fråga. Detta är något som en pedagog även uttryckte under ett 

intervjutillfälle. För att vara professionell måste pedagoger veta något om hur 

barn utvecklas och lär sig. Vi anser att för att vara en professionell förskollärare 

måste vi veta hur barn fungerar, både mental utveckling och motoriskt 

utveckling. Pedagogen kan inte lägga ribban för högt eller för lågt, den måste 

vara på barnets nivå hela tiden. Även om barn utvecklas mycket olika, finns 

ändå grundläggande färdigheter i en kurva som barnet följer. Exempelvis när 

barn lär sig att gå, detta sker normalt innan två års ålder, och vi vuxna vet att 

något inte står rätt till om ett barn då inte går vid fyra års ålder. Detta kan 

självklart ha tydligt beroende faktorer. 

 
Vi fick många svar på vad en professionell pedagog är, ett av dessa var att det 

handlar om att vilja utvecklas. Utveckling beskrivs enligt Carlgren och Marton 

(2000) som läraryrkets professionella objekt. Vi såg även detta vid en 

observation, då ett barn frågar pedagogen om asfalten, varpå pedagogen 

svarar att hen inte vet säkert, men skall ta reda på det. Detta är ett tydligt 

exempel på att pedagogen vill utvecklas samt att hen kan se kritiskt på sin 

kunskap och erkänna sina sämre sidor, med sidor menar vi områden 

pedagogen har mindre kunskap om. Detta är ett område som i stort sett 

genomsyrar vår uppsats. Och vi tycker att utveckling är oerhört viktigt. Vi 

anser att för att överhuvudtaget kunna utvecklas måste pedagogen kunna se 

kritiskt på sig själv. Som vi skrivit förut så utvecklas samhället hela tiden, 

vilket leder till att vi inte kan stå kvar på samma punkt utan måste hela tiden 

följa med i utvecklingen. Forslund (1995) tar upp utvärderingsbegreppet som 

handlar om att hela tiden utvärdera sig själv för att utvecklas. Att kunna se 

kritiskt på sig själv är något som Jensen och Jensen (2008) tar upp, de anser att 

det är viktigt för utvecklingen. Såsom vi tagit upp i bakgrunden, anser man att 

man inte har några brister, behöver man inte utvecklas. Jensen och Jensen 

(2008) beskriver relationer som ett område som professionella pedagoger 

måste ha kompetens inom, dessa relationer skall vara utvecklande för både 
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barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi anser att fungerar inte dessa 

relationer blir det svårt att få det dagliga arbetet att fungera på ett önskvärt sätt. 

Vid exempelvis dåliga arbetskamrats relationer kan hela verksamheten bli 

lidande. Dessa relationer är något som en pedagog tagit upp att hen tycker är 

viktiga för en professionell pedagog, att kunna kommunicera och skapa tillit 

mellan dessa parter. Forslund (1995) tar också upp relationer, han kallar det 

dock för den etiska koden. Denna kod handlar om förhållanden mellan 

kollegor, men även pedagoger och barn, samt pedagoger och vårdnadshavare. 
 

Alla intervjupersoner anser att en professionell pedagog skall ha fokus på 

barnen, att se och bekräfta de. Men även att arbetaa dagligen för att kunna 

möta alla barn. Detta handlar om en skola för alla, vilket Goodson och Numan 

(2003) kopplar ihop med begreppet professionell pedagog, de anser att 

pedagogen inte räknas som professionell förrän de kan möta alla barn. Med de 

barngrupper vi har i dagens läge, är detta i stort sett en omöjlighet. Att möta 

nitton barns olika behov och viljor är önsketänkande. Men självklart något att 

sträva efter. Att vara professionell anser en intervjuperson är att ha kunskap 

om det hen försöker lära barnen. Denna kompetens anser Goodson och 

Numan (2003) också att en professionell pedagog måste ha. Vi tror självklart 

på att du måste ha en kompetens om det du försöker lära andra för att uppnå 

ett bra resultat.  Gustafson (2010) beskriver att pedagoger kan välja hur de 

agerar i verksamheten utifrån olika strukturer. Vi tolkar detta som att 

läroplanen har en struktur för vad vi ska utföra i vårt arbete i verksamheten, 

men att vi som pedagoger kan välja tillvägagångssätt. 

 

Gustafson (2010) menar att identitet inte är bestående, hur jag är som pedagog 

beror på de människor jag har omkring mig. Här ser vi en tydlig koppling till 

följande citat i intervjuresultatet 

 
Att vara förskollärare är ett jobb som alla andra, det är något 

man måste tänka på för att vara en professionell pedagog, ha i 

åtanke att man är på jobbet och inte hemma eftersom att man 

agerar olika på de ställena. 

 
Människan har olika roller i olika grupper, i ett arbetslag har jag en identitet 

och hemma vid middagsbordet en annan. 
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Konflikthantering: 
 
Begreppet konflikt har många olika betydelser, vilket framkommer tydligt i 

vår intervjustudie. Majoriteten ansåg att en konflikt är när vi tycker olika.  Hur 

de ser på konflikter har betydelse för hur de väljer att agera i 

konflikthanteringen (Hakvoort, 2012). 

En konflikt är i sig neutral, det är konflikthanteringen som påverkar om den 

blir destruktiv eller konstruktiv (Hakvoort, 2010). Detta var något alla 

pedagoger var överens om. Samt som en pedagog sa, att en konflikt kan vara 

väldigt givande i vissa situationer där vi tycker olika, eftersom de kan få till 

bra diskussioner om detta. Hakvoort (2010) påstår att om en konflikt löses 

konstruktivt kan den vara väldigt utvecklande. Vi anser att en konflikt kan 

vara väldigt givande om den blir löst på rätt sätt, det kan exempelvis skapa en 

bättre relation mellan varandra än de hade innan. 

 

Tre pedagoger tar upp det som Pickering (2002) skriver om, att det är viktigt 

att ta ett steg tillbaka och lyssna för att ta reda på vad konflikten handlar om. 

Ifall pedagogen inte lyssnar till barnen är det lätt att de genom förutfattade 

meningar skaffar sig en syndabock som de då beskyller utan att veta vad 

konflikten handlar om. I resultatet tar vi upp ett exempel då en pedagog lägger 

skulden på ett barn utan att veta vad som har hänt. Pedagogen hittar en så 

kallad syndabock att skylla problemet på. Detta är ett fenomen som både 

Pickering (2002) och Maltén (1998) tar upp. 

 

Ekström Filipsson (2012) diskuterar att en väl fungerande förskola är där alla 

pedagoger drar åt samma håll. Detta är något vi kopplar till vårt resultat i 

konflikthanteringen där majoriteten av förskollärare ansåg att det är viktigt att 

ha en gemensam strategi kring konfliktlösning, för att konflikthanteringen inte 

skulle vara beroende av vilken pedagog det är som löser konflikten. 

Som Palm (2010) beskriver, är pedagoger ofta snabba med att kräva en ursäkt. 

Det innebär alltså att uttrycket ”förlåt” innebär att en konflikt skall vara löst. 

Och alla pedagoger i vår undersökning var överens om att ”förlåt” är ett 

viktigt ord, men att det beror på hur vi använder ordet.   

 
 Det är stor skillnad på att säga förlåt och att mena förlåt. 

 
Vi tycker som pedagogerna att ordet förlåt självklart är viktigt, men för att det 

skall ha betydelse måste det ligga mer bakom ordet. Vi tycker att det är viktigt 
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att barnen vet varför de skall säga förlåt, att inte veta varför de ber om ursäkt 

anser vi är samma sak som att säga förlåt men inte mena det. Ordet förlåt kan 

vara en början till en lösning i en konflikt, men behöver inte vara hela 

lösningen. Och även fast de säger förlåt, och verkligen menar förlåt så innebär 

det heller inte automatiskt att konflikten är löst för båda parter. 

 
Att lära barnen att hantera sina egna konflikter är samtliga pedagoger överens 

om att det är viktigt. När barnen blir äldre finns det inte någon som kan lösa 
konflikten åt dig. Detta är något som tas upp i förskolans läroplan (Skolverket, 

2010). 
 

Johnson och Johnson (1996) visar bevis på att barn som inte får någon hjälp 

inom konflikthantering skapar destruktiva resultat av konflikter. Pedagogerna 

vi intervjuade är överens om att det är viktigt att lära barnen hantera konflikter, 

eftersom att pedagogerna då ger de strategier för att de sedan skall kunna 

hantera de själva. Det finns ingen annan som kan lösa konflikten åt de när de 

blir äldre. Johnson och Johnsons (1996) visar också att barn som fått metoder 

för att lösa sina konflikter använder sig av dessa, vilket leder till konstruktiva 

resultat istället för destruktiva. Vi anser att det är viktigt att pedagoger har 

kunskap om hur de kan hantera konflikter, för att sedan kunna delge barnen 

olika metoder de själv kan tillämpa. Barn behöver strategier för att lösa 

konflikter, eftersom konflikthantering är något de har användning av hela livet. 

 

Hakvoort (2010) tar upp att det är omöjligt att förhindra att konflikter uppstår. 

Majoriteten av pedagoger håller med om detta, men menar att alla kan arbeta 

för att förebygga de. Detta genom att prata om hur vi är mot varandra, hur är 

en bra kompis och liknande. På en sådan stor arbetsplats med så mycket 

kontakter mellan barn och vuxna, vuxna och vuxna är det omöjligt att helt 

förhindra att konflikter uppstår. Men det är självklart väldigt bra att arbeta 

förebyggande och diskutera känslor och empati tillsammans med barnen så de 

på så sätt utvecklar en förståelse och acceptans av andra människor.   

 
Friberg (2012) beskriver att pojkar och flickor har olika slags konflikter. Pojkar 

är med fysiska och flickor mer verbala. Pedagogerna vi intervjuade håller med 

Friberg (2012) om att det är olika konflikter mellan könen. 

 

I en situation som vi observerade såg vi tydligt hur pedagogen tillrättavisar ett 

barns beteende genom att säga ”sådär gör man inte”. I detta fall kom 

tillrättavisningen för sent, barnet visste inte längre vad det var den inte skulle 

göra. Hakvoort (2012) förklarar att det istället är bättre att låta barnet berätta 

själv varför hen slog med krattan. Vi tror att detta är väldigt vanligt i förskolan, 



 

27 

vi tror att detta kan bero dels på tidsbrist men även på rädsla. Med detta 

menar vi att  ibland har pedagogerna väldigt många barn och tyvärr inte 

riktigt har tid att gå djupt in i en konflikt. Med rädsla menar vi att pedagoger 

ibland blir rädd att exempelvis hen med krattan verkligen skall skada ett annat 

barn, och därför inte agerar som de kanske bör. Tillrättavisningar till barn bör 

ske på en gång så att de förstår vad pedagogen pratar om. I detta fall anser vi 

att pedagogen kunde ha sagt ”När du slår barnen i huvudet med krattan så 

blir de ledsna, och så gör vi inte mot våra kompisar”. 

 

I en annan situation vi observerade, där två barn sitter och leker och 

pedagogen sitter med ryggen mot de. Det uppstår en konflikt och pedagogen 

vänder sig enbart om och säger ”nej”. Denna pedagog gav oss under intervjun 

en strategi på hur hen hanterar konflikter, vilket var att stanna upp och lyssna 

på barnen. Något som vi tycker är helt annorlunda än att bara säga ”nej” 

 
Hakvoort (2012) tar upp begreppet maktbaserade ansats, vilket innebär att 

exempelvis pedagogen har makt och bestämmer över hur en konflikt skall 

lösas. I två av våra observationssituationer har makten hos pedagogerna lett 

till att konflikten enligt oss hanterats destruktivt. I den första situationen 
bestämmer pedagogen att barnen bara får använda sig av två stolar, hen tar 

inte reda på vad konflikten gäller utan kliver bara inte och bestämmer. Det är 

inte alls säkert att konflikten ens var om just stolarna, och därför behöver inte 

detta agerande leda till att konflikten är löst. Och i den andra situationen är det 

en konflikt om en docka då pedagogen bara kliver in och tar bort dockan ifrån 

barnen, så att ingen får ha den. Detta ger inte barnen några strategier för att 

lösa framtida liknande konflikter, och konflikten blir heller inte löst på ett sätt 

som är utvecklande för något av barnen. Men precis som Gustafson (2010) tar 

upp så krävs det ibland att pedagogen är i en maktposition gentemot barnen. 

Det måste ändå finnas en gräns hos pedagoger för vad barnen kan göra mot 

varandra, detta kan gälla exempelvis slag eller fula ord, då måste pedagogen 

ändå kliva in och bestämma över de. 

Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om det är olika konflikter 

beroende på kön. 
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BILAGA 1: Brev 
Hej! 

 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Härnösand och vi studerar till 

förskollärare. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där vårt intresse är att 

undersöka pedagogers professionella yrkesroll i utomhus- samt inomhusmiljö. 

För att på bästa sätt samla in material till denna studie kommer vi att observera 

och filma pedagoger utomhus samt inomhus, vilket innebär att era barn kan 

komma att bli med på dessa inspelningar. För att detta skall vara genomförbart 

önskar vi er tillåtelse att videofilma pedagoger kring era barn. 

 

Filmerna ligger till grund för senare intervjuer med dessa pedagoger och 

kommer därför endast vara åtkomligt för oss och pedagogerna på förskolan. 

 

Vi önskar utföra dessa observationer tisdagen v 6. Vi vore därför tacksamma 

om ni kunde lämna besked så fort som möjligt. Vid frågor kontakta oss via 

mail eller telefon. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Elina Lundquist box_elina@hotmail.com, tel 073-0555834 

Erika Lundin eritsha@hotmail.com, tel 070- 3744581 

 

 

            Jag godkänner att mitt barn blir videofilmat. 

 

 

              

            Jag godkänner inte att mitt barn blir videofilmat.       

         

 

 

Datum, ort      

 Namnunderskrift 

 

 

mailto:box_elina@hotmail.com
mailto:eritsha@hotmail.com


 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor 
 

 

1.  Vad är en professionell pedagog för dig? 

2.  Vad innebär begreppet konflikt för dig? 

3.  Anser du att konflikter är konstruktiva eller destruktiva? 

4.  Hur hanterar du konflikter mellan barn? 

5.  Har ni någon gemensam konflikthanteringsmetod i arbetslaget? 

6.  Hur tänker du kring ordet ”förlåt”? 

7.  Har du någon utbildning inom konflikthantering? 

Kurs/föreläsning? 

8.  Är kompetensutveckling inom konflikthantering önskvärt? 

9.  Tycker du det är viktigt att man som pedagog kan hantera 

konflikter? 

10.  Försöker ni lära barnen så att dom själva skall kunna lösa sina 

konflikter? 

11.  Varför tror du konflikter uppstår, och går de att förebygga på 

något sätt tror du? 

12.  Tycker du att det är olika slags konflikter beroende på kön, att 

pojkar och flickor bråkar olika? 

 

 


