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Abstract 

Meningsskiljaktigheter och konflikter är en del av vardagen i förskolan. Vårt syfte med 

denna rapport är att få en insikt i fyra-femåriga barns tankar och känslor kring eventuella 

konflikter på förskolan samt deras hantering av dessa. I vårt intresse finns även ett visst 

genusperspektiv; som här innefattas av att eventuellt upptäcka skillnader i flickors respektive 

pojkars konflikthanteringsmetoder.  

 

Rapporten består av en forskningsbakgrund där författare och forskare, specialiserade inom 

området, ger sin uppfattning kring ämnet. Med tanke på betydelsen av sampel mellan barn 

och fokus på barns känslor och tankar i denna rapport, är det sociokulturella perspektivet 

lämpligt som utgångspunkt. Vi tar i forskningsbakgrunden bland annat upp barns utveckling 

av den empatiska förmågan, förmåga till samspel samt konflikter och utanförskap. 

Forskningsbakgrunden innehåller även olika metoder kring hantering av konflikter utifrån 

barns perspektiv.  

 

I den empiriska delen ges ett sammanfattande resultat av våra barnintervjuer och 

barnobservationer, där urvalet består av tio förskolebarn i åldern fyra-fem år. De enskilda 

intervjuerna har varit utav kvalitativ karaktär. Frågeställningar som är i fokus i denna 

empiriska del är: hur en bra kompis är, barns känslor vid konflikter samt barns olika 

konflikthanteringsmetoder.  

 

I resultatet redovisas det bland annat att en bra kompis ska vara snäll och bra på att leka, att 

barn blir ledsna då de inte får vara med i leken och att det går att lösa konflikter genom att 

”göra förlåt” istället för att bara verbalt uttrycka det.  

 

I samband med arbetet kring denna rapport har vi fått större insikt i känslornas betydelse vid 

samspel och konflikter samt vikten av att bejaka och bearbeta dessa.  

 

Ämnesord: förskolebarn, konflikter, konflikthanteringsmetoder, känslor, samspel 

 

 
 



 
 
 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla härliga barn som deltagit i vår undersökning, samt till övriga pedagoger 

som gjort våra intervjuer och observationer möjliga. 

 

Vi vill även tacka våra familjer och husdjur för visat tålamod under vårt arbete.  

 

Slutligen tackar vi varandra för ett gott samarbete med mycket slit, livliga diskussioner samt många glada 

skratt. 

 

Ronneby, januari 2011. 

Lena Fransson & Martina Johansson 
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1. INLEDNING 

”Det där är min penna!” 

”Du blev visst bränd!” 

”Du trängde dig före mig!” 

”Jag var här först!” 

… och så vidare i all oändlighet.  

 

Detta är skrivet av Wahlström (1996, s. 13) och hon menar att dessa dagliga konflikter tar 

mycket kraft från barn och vuxna, men ses ofta ur ett vuxenperspektiv som bagatellartade. 

Wahlström (a.a.) poängterar vikten av att se konflikter som en naturlig del av livet och anser 

att vi därför bör bejaka dem i stället för att försöka undvika dem. 

 

Olweus (1994) hävdar att utanförskap och mobbning är en företeelse som har förekommit 

väldigt länge, förmodligen alltid. Det var dock först på 1970-talet som ett intresse för detta 

fenomen uppstod, och det börjades då forska kring ämnet. Intresset spreds snabbt till övriga 

länder i Skandinavien. En betydande händelse kring detta var att det i den dagspressen 

1982/83 uppmärksammades att tre pojkar från Nordnorge i åldern tio till fjorton år hade 

begått självmord, en trolig följd av allvarlig mobbning. Olweus (a.a.) konstaterar att många 

som är vuxna idag har personliga minnen från sin egen skoltid och att dessa har satt djupa 

spår. Olweus (a.a.) poängterar att det i det sociala samspelet är viktigt att visa respekt för 

varandra och bekräfta både känslor och konflikter, vilket kan sammanfattas i följande citat: 

 

Mycket kärlek och engagemang från uppfostrarens sida, klara gränser för tillåtet respektive icke-

tillåtet beteende, samt användning av icke-fysiska uppfostringsmetoder, skapar icke-aggressiva, 

harmoniska och självständiga barn (Olweus, 1999, s. 53). 

 

1.1 Bakgrund 

Under vår lärarutbildning, bland yngre barn på förskolan, har vi uppmärksammat att 

konflikter med tillhörande känslor utgör en betydande del av vardagen. Vi har även tagit del 

av forskning som talar om hur pedagoger ser på barns konflikter inom förskolan, men hur 

tänker förskolebarnen själva kring konflikter? Vi har studerat rapporter kring hur elever i 

skolan känner sig när de exempelvis inte får vara med i leken eller när en klasskamrat säger 

något som sårar. Vi vill därför få en insikt i vad barn i fyra-fem års ålder tänker kring 

eventuella konflikter, samt deras känslor kring dessa. Förekommer mobbning också bland de 
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yngre barnen på förskolan? Verbala kränkningar som förut förekom först i mellan- eller 

högstadiet, har nu kommit ner i åldrarna och hittas redan i förskoleåldern (Öhman, 2009). I 

Borgströms (2002) artikel om den fyraåriga Frida framkommer flera tydliga tecken på ren 

mobbning, såsom förstörelse av gosedjur, sabotage av kläder och kastade nappar i toaletten. 

Tolv procent av alla barn får aldrig en vän. Vart femte förskolebarn känner sig utanför och 

retad (Ladd, 2005, i Öhman, 2009). Detta överensstämmer även med barnpsykologen Marie-

Louise Folkmans erfarenheter (2010). Hon påstår att det finns två till fyra barn i varje 

barngrupp som inte har en kompis.  

 

1.2 Ur Skollagen och Lpfö98 

Olweus (1999) vill belysa Skollagens formulering kring mobbning: den som verkar inom 

skolan är skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling som mobbning och 

rasistiska beteenden, (s. 29). 

 

Lpfö98 (Skolverket reviderad upplaga, 2010) förespråkar att förskolan ska präglas av ett 

samspel mellan vuxna och barn som ska skapa möjligheter för barnen att lära av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i barnens lärande och utveckling, vilket kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet, som är vår utgångspunkt i denna rapport.  I 

förskolan bör det även ges utrymme för utveckling av förmågan att visa hänsyn och att kunna 

leva sig in i andra människors situation. Lpfö98 (a.a.) betonar även vikten av att gynna 

barnets förmåga att reflektera över samt att ta ställning till olika etiska dilemman i vardagen.  

 

1.3 Syfte  

Vårt syfte med denna rapport är att få en insikt i fyra-femåriga barns tankar och känslor kring 

eventuella konflikter på förskolan samt deras hantering av dessa. I vårt intresse finns även ett 

visst genusperspektiv; som här innefattas av att eventuellt upptäcka skillnader i flickors 

respektive pojkars konflikthanteringsmetoder.  

 

1.4 Problemformulering 

Vilka tankar och känslor förekommer hos förskolebarn vid konflikter? Hur tänker barn kring 

hantering av sina konflikter? Förekommer det någon skillnad mellan flickors och pojkars sätt 

att hantera konflikter?     
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1.5 Definition av begrepp 

Här följer definitioner på centrala begrepp i vår rapport utifrån Nationalencyklopedin 

(www.ne.se), två forskare samt vår personliga uppfattning av begreppet. 

Nationalencyklopedin benämns i fortsättningen NE. 

 

1.5.1 Empati 

NE:s (www.ne.se) definition av empati beskrivs som inlevelseförmåga, förmåga till inlevelse 

eller medkänsla; att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. 

 

Pipping (2007) definierar begreppet empati som en förmåga att förstå andras känslor. Maltén 

(1998) delar också denna uppfattning och menar att empati innebär att ha inlevelse- och 

igenkännelseförmåga. 

 

Vår personliga definition av empati är att kunna leva sig in i andra människors situation, samt 

att kunna visa förståelse och respekt för andra människor. 

 

1.5.2 Genus  

NE (www.ne.se) definierar genus som ett begrepp som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. 

Relationen mellan könen samt varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt 

och kvinnligt betonas.  

 

Ulfgard (2002) definierar genus som ”det sociala könet”. Barron (2004) menar att vi föds till 

olika sociala föreställningar om hur vi bör respektive inte bör uppträda som flicka respektive 

pojke.   

 

Vår uppfattning kring begreppet genus är de förväntningar som finns på respektive kön, både 

vad gäller egenskaper och beteenden.   

 

1.5.3 Konflikt 

NE (www.ne.se) översätter begreppet med följande; en motsättning som kräver lösning.  

 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Öhman (2003) likställer en konflikt med en sammanstötning. Även Maltén (1998) menar att 

en konflikt uppstår vid en sammanstötning mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, 

grundläggande behov eller personlig stil. 

 

I denna rapport definierar vi begreppet konflikt som en motsättning mellan människor. 

 

1.5.4 Mobbning 

NE (www.ne.se) definierar mobbning med att en eller flera individer upprepade gånger och 

under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag. 

 

Olweus (1999) definition av mobbning: ”Man brukar tala om mobbning när en eller flera 

personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande och 

obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig”, (s. 9). Maltén (1998) förklarar 

begreppet mobbning när en individ eller flera individer gång på gång och över tid utsätts för 

kränkande behandling från andra individer. 

 

Vår personliga definition av detta begrepp stämmer väl överens med övriga forskares 

definitioner. Vi vill dock tillägga att vi anser att det vid mobbning även handlar om någon 

form av utanförskap.  
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2. FORSKNINGSBAKGRUND 

Med koppling till vårt syfte och vår problemformulering har vi i forskningsbakgrunden valt 

litteratur som behandlar samspel, känslor, konflikter samt konflikthantering hos barn i 

förskoleåldern. Vi har i vår forskningsrapport valt att kategorisera forskningsbakgrunden i 

följande tre rubriker; att vara en bra kompis, barns känslor samt hantering av konflikter. Vi 

motiverar detta upplägg med att försöka skapa en röd tråd för dig som läsare. Längre fram i 

rapporten följer nämligen en empirisk undersökning där resultatet delas upp i liknande 

rubriker. Under rubriken att vara en bra kompis ingår empati, självbild och social förmåga. 

Rubriken barns känslor innefattar kroppsspråk, försvarsmekanismer samt utanförskap och 

mobbning. Vi fortsätter med litteratur kring konflikthanteringsmetoder och genusperspektivet. 

Forskningsbakgrunden avslutas med vårt teoretiska perspektiv. 

  

2.1 Att vara en bra kompis  

Er dotter är alldeles för blödig och snäll. Hon gråter när någon tar hennes leksaker. Det är inte 

alls bra, vi här på förskolan vill att ni tränar henne så att hon blir lite tuffare, så att hon får lite 

hårdare armbågar”. Föräldrarna byter blickar med varandra och tror först inte att de hör rätt. De 

undrar försiktigt vad som hänt, kan förskolefröken Eva utveckla lite mer vad som hänt? ”Jo, det 

är så här att om lilla Nora leker i sandlådan så kommer till exempel Axel fram till henne, knuffar 

till henne och tar hennes spade och hink. Då börjar Nora gråta, men det är inte bra. Vi vill att 

hon tuffar till sig och springer efter Axel, puttar till honom och tar tillbaka hink och spade”. 

Förskolefröken fortsätter: ”Så nu ingår det i lilla Noras utvecklingsplan att hon ska lära sig att ta 

tillbaka. Ni kan träna så här hemma: När Nora leker så går ni fram till henne och tar ifrån henne 

det hon leker med. Om hon blir ledsen säger ni ”Fy, usch inte gråta. Ta tillbaka leksaken nu”. Ni 

kan träna detta lite varje dag så ska ni se att hon kommer att lära sig att ta för sig.                                                   

 

Från en vanlig förskola i Sverige, våren 2007 

 

Detta utdrag är hämtat från Pipping (2007, s. 191) och beskriver ett samtal om en tvåårig 

flicka. Samtalet utspelar sig mellan flickans föräldrar och en förskollärare. Eftersom flera 

forskare framhåller vikten av att utveckla förmågor såsom att respektera andra och att visa 

empati för medmänniskor kan detta, enligt oss, anses som ett motsägande exempel på hur man 

hanterar barns känslor. Flickan tillåts inte att visa sina känslor och att vara den hon egentligen 

är. Hon uppmuntras istället att bli någon annan; någon som tar för sig utan att visa någon 

empati och respekt för andra. Pipping (i Ramstrand, 2008) konstaterar att det idag ofta krävs 

vassa armbågar för att undvika att bli mobbad. 
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2.1.1 Empatisk förmåga 

Hoffman (i Öhman, 2009) anser att empati är en förutsättning för att kunna agera etiskt och 

menar att alla människor föds med förutsättningar att kunna uppleva empati, men att det sedan 

kan utvecklas på olika sätt beroende på sociala och kulturella faktorer. Hoffman (a.a.) påpekar 

också att empatin utvecklas samtidigt med den kognitiva förmågan att förstå andra som 

enskilda individer. Öhman (2009) poängterar behovet av vänskap hos oss människor, men 

menar att den ser olika ut hos barn respektive vuxna. Barn utvecklar sin empatiförmåga 

genom att uppleva, undersöka och utforska olika aspekter av etik i samspelet med andra, detta 

på ett nyfiket och lekfullt sätt. Öhman (a.a.) konstaterar dock att det tar tid för barn att 

utveckla den ”långa blicken”, som krävs vid mer varaktig och nära vänskap och menar vidare 

att barnet i stället ofta lever i leken ”här och nu” och att de olika objekten för vänskap ständigt 

växlar. Pipping (2007) poängterar, i samband med empati och samspelsförmåga, att det är av 

stor vikt att alltid vara medveten om att bara för att en person innehar en god empatisk 

förmåga medför detta nödvändigtvis inte att personen tycker om alla människor som han/hon 

möter. I enighet med detta påpekar Öhman (2009) att alla barn är olika, och menar vidare att 

barn och pedagoger därför måste lära sig att uppskatta varandra för hur de är – inte trots att de 

är som de är. Här har pedagogen på förskolan en viktig roll i att lära barn att respektera och 

uppskatta olikheterna hos varandra. Dessa olikheter ställer högre krav på tålamod och 

förmåga att kommunicera och samspela med andra. Pipping (2007) anser att om barnet tidigt 

skaffar sig en god empatisk förmåga så blir det lättare, för henne/honom att bli medveten om 

sina egna känslor. Pipping (a.a.) menar vidare att på så sätt blir det lättare att undvika att vara 

medvetet eller omedvetet elak mot andra och poängterar därför barns tidiga träning av att 

kompromissa, att lyssna och att visa empati och hänsyn. Författaren (a.a.) hävdar att det även 

är viktigt att barnen får insikt i att ens egna behov inte alltid kan komma i första hand och 

konstaterar vidare att barnen får lättare att hantera relationer om de känner till sina egna 

känslor och dessutom kan ge uttryck för dessa. På detta sätt utvecklar barnen sin medvetenhet 

om varför de själva, samt varför andra individer, reagerar som de gör. Och att detta, i sin tur, 

medför att aktiva handlingar såsom kränkningar och våld minskar. I enighet med detta 

framhåller även Öhman (2009) hur viktigt det är att, redan i förskolan, arbeta med att hjälpa 

barn att förstå och att ge uttryck för sina känslor, och att på så sätt även stärka barnens 

självkänsla och självrespekt. Känslor som barn upplever och på vilket sätt de får hjälp att 

förstå och hantera dessa påverkar i sin tur hur barnen själva hanterar kränkningar.  

 



 11 

I Piagets (1896–1980) teori anses det att barn före tio-tolv års ålder inte kan känna empati 

eller sätta sig in i andra människors situation, eftersom barnet före denna ålder inte har 

utvecklat den mentala kapacitet som krävs för detta (Öhman, 2003). I motsättning till detta 

menar dock forskarna Pipping (2007) och Öhman (2003) att även barn i yngre åldrar har dessa 

förmågor. Detta överensstämmer även med våra personliga erfarenheter. Vi har sett barn som 

redan i två-tre årsåldrar visat förmåga till empati, bland annat genom att vilja hjälpa sina 

kamrater vid påklädning samt en vilja att trösta den som är ledsen med kramar och så vidare. 

Ofta får Piaget kritik för sina höga åldersgränser kring barnets utveckling och mognad. Bland 

annat Vygotskij (1896–1934) kritiserar detta genom att hävda att barn redan från mycket tidig 

ålder är kommunikativ och i behov av samspel med andra människor. I enighet med dessa 

åsikter kring vikten av samarbete och samspel menar Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000) att det handlar om ett aktivt givande och tagande av tankar och idéer. 

Erfarenheter av samarbete är tillfällen då individer upptäcker lösningar och skapar kunskap 

tillsammans.    

 

2.1.2 Barns självbild 

Wahlström (1993) menar att ett barns självbild innefattar flera olika delar såsom; självkänsla, 

självtillit och självförtroende. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa begrepp. 

Självkänsla innebär en känsla av att vara någon och att bli sedd samt att tillsammans med 

andra både kunna ge och ta. Självkänslan är påverkbar av beröm respektive bestraffning. 

Självtillit innefattar att kunna tro på sig själv och att uppleva känslor som; ”Jag duger bra som 

jag är”. Begreppet innefattar ett accepterande av sig själv och även en förmåga att kunna ta 

emot kritik. Självtilliten kan minska vid utfrysning, mobbning och orättvis kritik.  

Självförtroende handlar om en känsla av att klara saker och ting, vilken påverkas positivt om 

man får ta ansvar och anta utmaningar. En individ med dåligt självförtroende kan reagera på 

två olika sätt; antingen att nedvärdera sig själv och göra sig osynlig eller att kamouflera sin 

osäkerhet genom att bli aggressiv och stöddig. Wahlström (a.a.) konstaterar att den sist 

nämnda reaktionen är vanligast hos barn med dåligt självförtroende. 

 

Öhman (2009) konstaterar vidare att barn med en bra självkänsla och en realistisk självbild 

inte har något behov av att kränka andra för att själva må bra, detta eftersom dessa barn har 

lättare att acceptera andra och tar kränkande situationer och beteenden på ett lättvindligt sätt. 

Detta har att göra med barnets trivsel i förskolan, barnets egen värdering av sig själv och 

förhållandet till kamrater. Att kunna hantera samspel och konflikter är oerhört viktigt och 
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Öhman (a.a.) menar vidare att människor med bra kommunikationsskicklighet och 

självkännedom klarar sig bättre i livet. Barn värderar hela tiden sig själva; barn som upplever 

sig ha lätt för att lära värderar kanske sig som bra, medan ett barn som upplever sig ha svårt 

för att lära kan se sig själv som dålig. Vissa barn ger upp lätt och när de till exempel blir 

avvisade i ett samspelsförsök accepterar de detta eller drar sig undan. Andra barn är ihärdiga 

och tjatar tills de får vara med, kanske hittar de nya sätt att komma in i samspelet. De ger sig 

inte trots att de möter svårigheter. Här är det viktigt att, som pedagog, vara medveten om att 

de här beteendena kan utvecklas till varaktiga förhållanden mellan barnet själv och gentemot 

kamraterna, och att dessa förhållanden dessutom påverkar barnets tilltro till den egna 

förmågan. När barnen möter svårigheter kan den närvarande pedagogen påverka deras 

uppfattning om sig själva. Då ett barn hela tiden uppfattas som den som förstör och som den 

som har svårigheter att samspela bör detta snarast försöka förändras och eventuellt lösas, 

eftersom risken annars är stor att det som sägs om barnet förstärks ännu mer genom andra 

barns och pedagogers förväntningar och reaktioner. Detta kan orsaka bestående drag, vilket 

påverkar det här barnets självbild och kan därmed hämma dess utveckling. Det är lätt att 

känna skam och att känna att man inte duger, skamkänslan i sin tur stänger av positiva 

känslor.  

 

Björnfot (i Tidström, 2004) instämmer i att kränkande behandling ger dålig självkänsla. 

Pedagoger måste tro på möjligheter till positiva förändringar (Öhman, 2009). Det är inte så 

lätt att uppträda fördelaktigt när man alltid har negativa förväntningar på sig och ses som 

besvärlig och obekväm. I enighet med detta nämner också Edman Ståhl (1999) att alltför 

många barn är dömda på förhand, och att dessa barn alltid blir den självklara ”syndabocken” 

då konflikter uppstår. Författaren Lenz Taguchi (1997) framhåller vikten av att se barnet på 

nytt – om och om igen – och att även, som solidarisk vuxen, se med ”mjuka ögon” på det som 

händer vid barnets ständiga utforskande. Lenz Taguchi (a.a.) menar här att vi, som vuxna inte 

bör döma barnet och eventuellt härmed utse det till en ”syndabock”, utan att i stället också se 

till de övriga omständigheterna; aktuell situation och miljö. De övriga barnen sätter det så 

småningom i system att skylla på ”syndabocken” istället för att ta sitt eget ansvar. I detta fall 

finns det en risk att den vuxne litar på dessa anklagelser utan att utreda saken vidare. Öhman 

(2009) menar även att forskning tyder på att barn som har en negativ självbild också har 

svårare att tolka andra barns inviter till lek, vilket leder till ytterligare uteslutande från 

samspel. 
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2.1.3 Vänskap och förmåga till samspel 

Öhman (2009) poängterar förskolans miljö vad det gäller barns möjligheter att utveckla sin 

förmåga till samspel och menar att en förutsättning för att utveckla vänskap är att barnen 

erbjuds regelbundna tillfällen för lek och samspel. Öhman (a.a.) använder 

barndomspsykologen Dion Sommers begrepp samvarokompetens och definierar det som att 

lära sig att vara tillsammans med andra. Denna kompetens anses vara mycket komplex och 

handlar om att finna en balans mellan att hävda sig själv och att göra avvägningar mellan sina 

egna och andras behov och mellan att stå på sig eller anpassa sig på ett ”lagom” sätt. Öhman 

(a.a.) citerar en liten flicka ”Det är kul när man får bestämma, men det är mycket kuligare att 

fortsätta leka än att bestämma allt själv…” (s. 66). Vedeler (2009) beskriver barns sociala 

kompetens som att ha skapat positiva relationer till någon och där relationens kvalitet är 

beroende av egenskaper hos båda parter. Vedeler (a.a.) konstaterar vidare att denna förmåga 

till samspel har stor betydelse för barns utveckling. Författaren (a.a.) drar härmed paralleller 

till Vygotskijs lärandeteori och till tankarna kring det centrala begreppet scaffolding, och 

menar att ett barn lär sig och utvecklas tillsammans med någon som är mer kunnig. Ett barn 

som till exempel interagerar med en kamrat med en god social kompetens upplever troligtvis 

en relation med högre kvalitet än om barnet skulle interagera med en kamrat med en bristande 

social förmåga. Vedeler (a.a.) skriver att flera forskare anser att kvaliteten på ett barns 

vänskapsrelationer kan ge en god indikation på barnets sociala kompetens (Rose-Krasnor, 

1997, i Vedeler, 2009). I en vänskapsrelation förekommer nämligen många sociala förmågor 

som ges tillfällen att utvecklas, såsom emotionellt stöd, ömsesidig information, sällskap, 

praktisk hjälp samt möjlighet att träna konfliktlösning.  

 

Även Öhman (2009) poängterar att barn som blir sedda, förstådda och accepterade som 

enskilda individer kan relateras till hur de utvecklas, med tanke på förmågan till social 

kompetens. Barn försöker varje dag att närma sig de övriga barnen, våga ta initiativ till 

samspel, leka och finna en tillhörighet. De behöver komma överens, göra sig förstådda och 

kunna ta andras perspektiv. Barn provar sig fram genom att imitera andra, leka, tävla, jämföra 

och förhandla med varandra. Det är viktigt för barnet att känna sig accepterad utav 

barngruppen för att få en god självkänsla och även för dess sociala och kognitiva utveckling.  

Författaren (a.a.) framhåller hur viktigt det är att, som pedagog, så tidigt som möjligt försöka 

upptäcka om något barn riskerar att hamna utanför och om så är fallet; att då ge barnet stöd 

och hjälp. Det kan till exempel innebära att observera hur barn bjuder in andra till samspel, 

samt hur de svarar på andra barns inviter till lek. Jonsdottir (i Ohlsson, 2005) konstaterar, med 
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anknytning till detta, att vem som är vän med vem kan variera bland förskolebarn från dag till 

dag. Det är när något barn blir utanför flera dagar i rad som pedagoger måste ta det som en 

varningssignal. Öhman (2009) anser att barn skapar sina egna unika strategier för att komma 

med i samspel och lek med andra. Om barnet saknar de här förutsättningarna och inte vet hur 

det ska närma sig andra barn, får det inte de nödvändiga erfarenheterna som behövs för att 

fungera i ett samspel med andra.  

 

2.2 Barns känslor 

Brännlund (1991) anser att människan primärt styrs av behov och känslor och sekundärt av 

logiska och intellektuella beslutsprocesser. Författaren (a.a.) menar vidare att detta påstående 

ofta avfärdas som enbart spekulationer, detta till stor del på grund av att just behov och 

känslor är omöjliga att mäta eller att påvisa enligt naturvetenskapliga kriterier. Brännlund 

(a.a.) konstaterar dock att om vi skulle bortse ifrån dessa primära behov med tillhörande 

känslor, det vill säga; det icke mätbara ur vetenskaplig synvinkel, skulle vår tillvaro bli både 

ofullständig och torftig. Detta skulle även medföra att de mänskliga beteendena skulle bli 

omöjliga att förstå och hantera.  Trots svårigheter menar författaren (a.a.) att det är möjligt att 

hantera något så besvärligt och kaotiskt som konflikter på ett bra sätt, men att det då krävs 

både empati och en förmåga att leva sig in i andra människors känslor och reaktioner.  

 

Vad det gäller konflikter hävdar Brännlund (1991) att dessa kan delas upp i sak- respektive 

känslomässigt innehåll, och uppskattar proportionen till högst tio procent sakinnehåll och 

åtminstone nittio procent känslor. Brännlund (a.a.) menar att konflikters kärna ofta består av 

en känslomässig kamp för självkänsla och integritet, och konstaterar vidare att 

konfliktlösningsförsöken ofta misslyckas om de enbart består av saklighet och logik utan 

hänsyn till den känslomässiga aspekten. Några generella patentlösningar för konflikter 

existerar dock inte, enligt Brännlund (a.a.). Med detta påstående menar författaren i stora drag 

att möjligheten att hantera och bearbeta en konflikt varierar från en situation till en annan, på 

grund av olika bakomliggande faktorer. Även de aktuella parternas individuella behov, 

känslor och förmåga till empati har här stor inverkan.   

 

2.2.1 Känslor, försvarsmekanismer och kroppsspråk 

Öhman (2009) anser att känslor är en viktig del i kommunikation mellan människor. Alla 

grundkänslor såsom intresse, glädje, förvåning, rädsla, ledsenhet, ilska, skam, avsky och 
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avsmak, har ett starkt överlevnadsvärde. Känslorna fungerar även som skyddsmekanismer och 

författaren (a.a.) ger följande exempel; rädslan är en reaktion vid farliga situationer, ilskan gör 

att vi kämpar för vår rätt och skamkänslan kan komma när vi inte får något gensvar eller 

reaktion från den vi talar med. Även Maltén (1998) instämmer i detta och framhåller Freuds 

(1856 – 1939) teorier kring försvarsmekanismer och menar att dessa kan beskrivas som 

beteenden som vi människor tar till i trängda lägen och i pressade situationer. En 

försvarsmekanism fungerar som ett sätt att försvara ”sitt eget jag” gentemot angrepp från 

omgivningen. Maltén (a.a.) konstaterar vidare att försvarsmekanismer är positiva för vår 

överlevnad, men menar dock att de kan bli till ett hinder vid en konfliktlösning. När vi blir 

osäkra på hur något bör hanteras frestas vi att i stället fly undan konflikten eller att skjuta över 

ansvaret på någon annan. Några av de vanligaste försvarsmekanismerna är: regression – att 

bete sig omoget, genom att till exempel reagera med aggressivitet, bortträngning – att inte 

vilja erkänna problemet och rationalisering som kan beskrivas som att använda sig av 

bortförklaringar. Projektion är ytterligare ett försvar som innebär att egna svagheter läggs 

över på andra, detta även om den aktuella personen inte ens finns i närheten. Både Maltén 

(a.a.) och Öhman (2009) poängterar vikten av att ha kännedom om dessa försvarsmekanismer. 

Maltén (1998) konstaterar att kunskaper om dessa även kan underlätta upptäckten av en 

konflikt i ett tidigt skede. På så sätt skapas möjligheter att kunna ta tag i konflikten och att 

bearbeta den och att därmed undvika att konsekvenserna blir förvärrade; att konflikten 

eventuellt resulterar i utanförskap och mobbning.   

 

Maltén (1998) konstaterar att ibland räcker orden inte till och menar att när det gäller att 

förmedla känslor som vrede, avsky, ömhet och kärlek krävs även en delaktighet av kroppen, 

så kallade icke-verbala signaler, som komplement till våra ord. Eftersom dessa och liknande 

känslor kan förekomma vid en eventuell konflikt är det i denna rapport relevant att nämna 

dessa. Maltén (a.a.) skiljer på medvetet, omedvetet och speciellt kroppsspråk. I det medvetna 

ingår, de förhållandevis kontrollerbara signalerna, såsom; kroppshållning, gester och mimik. 

Det omedvetna kroppsspråket är okontrollerbart och innefattar rodnad/blekhet, 

pupillförstoring och andra ögonuttryck, så som ”blickar som kan döda”. Det speciella 

kroppsspråket är medvetet och förvärvat, exempelvis teckenspråket. Maltén (a.a.) avslutar 

med att konstatera att även detta icke-verbala språk utgör en representation av verkligheten. 

Han menar härmed att för att människors kommunikation och samspel ska fungera så krävs 

det att olika parter känner till varandras representationssystem, det vill säga kroppsspråk. 

Öhman (2009) hävdar, i enighet med detta, att det verbala språket endast utgör några enstaka 
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procent utav vår kommunikation. Vi sänder ut kommunikation via känslor, ansikts- och 

kroppsspråk samt genom hur vi beter oss. Vår uttalade kommunikation stämmer inte alltid 

överrens med den icke-talande. Författaren (a.a.) menar att vi verbalt kan uttrycka en sak 

medan kroppsspråket säger något annat. Kränkningar mellan barn kan visas genom blickar, 

suckar, tonfall med mera. För att upptäcka detta är det viktigt att pedagoger observerar hur 

kommunikationen i barngruppen ser ut och att även hjälpa barnen att förstå och att hantera 

sina känslor. Den engelska författaren Coloroso (2004) instämmer i detta påstående och 

menar vidare att det krävs både tid och energi att arbeta med detta. De vuxna har härmed en 

viktig roll, genom att kontinuerligt ge barnen stöd och uppmuntran med att bearbeta såväl sina 

egna som andras känslor och beteenden.  

 

2.2.2 Motsättningar i leken 

I barngrupper uppstår det ofta konflikter kring leksaker, vem som ska bestämma och om vad 

som ska lekas (Sheridan & Williams 2007, i Vedeler, 2009) I rollekar handlar konflikten 

vanligtvis om vem som ska ha vilken roll. Konflikter i leken kan också orsakas av ett 

dominant beteende hos ett barn eller att någon bryter mot accepterade regler. Författarna (a.a.) 

konstaterar att barn använder sig av olika strategier för att lösa konflikter, både konstruktiva 

strategier och även sådana som anses som mindre lämpliga. Ofta upplevs konflikter som 

något negativt och som därmed ska försöka undvikas. Men kan konflikter vara positiva på 

något sätt? Piaget framhöll redan år 1932 att kamratgruppens konflikter kan främja barnets 

kognitiva lärande och utveckling, samt dess utveckling av den sociala kompetensen (Sheridan 

& Williams 2007, i Vedeler, 2009).  

 

Inom psykologin talas det om inre konflikter och sociala konflikter (Vedeler, 2009). Den inre 

konflikten sker hos den enskilde individen och kan handla om olika behov eller om olika val. 

Till exempel ”Att både vilja äta upp kakan och att också ha den kvar”. Den sociala konflikten 

innebär ofta en kamp om sociala värderingar, roller, makt, skilda intressen och även vad det 

gäller förfogande över resurser.  

 

2.2.3 Barn som utsätts för utanförskap och mobbning 

Maltén (1998) hävdar att forskare överlag är överens om att mobbning kan ge allvarliga 

konsekvenser i det fortsatta livet och menar att de barn som mobbas under en länge tid har 

sämre möjligheter att klara sig socialt även i vuxenlivet. Leymann (1986, i Maltén, 1998) ger 

följande exempel på några av dessa konsekvenser; kommunikationssvårigheter, isolering, 
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förvärrad arbets- och livssituation samt sämre hälsa i form av stress och depression. Olweus 

(1999) skiljer i sin definition på direkt mobbning och indirekt mobbning. Den direkta 

mobbningen innefattar sparkar, slag, skällsord och hotelser. Den indirekta mobbningen består 

av utfrysning, baktalning och att andra hindrar en från att få vänner. Enligt författaren (a.a.) 

förekommer mobbning/mobbningstendenser på många olika ställen; på lekplatser, i 

idrottssammanhang, i skolan och även bland de yngre barnen på förskolan. 

 

Enligt Olweus (1999) kan möjliga mobboffer delas in i två huvudkategorier: det passiva eller 

undergivna mobboffret och det provocerande mobboffret. Den passiva/undergivna kan 

beskrivas som försiktig, känslig och som någon som har lätt för att gråta. Andra kännetecken 

hos denna individ kan vara en dålig självbild och att han/hon ofta har lättare för att umgås 

med vuxna än med jämnåriga. Maltén (1998) instämmer i de här kännetecknen och tillägger 

att den mobbade ofta nedvärderar sig själv och upplever sig som misslyckad med få vänner. 

Maltén (a.a.) använder begreppet hackkyckling för de som blir mobbade. Det provocerande 

mobboffret däremot beskrivs av Olweus (1999) som hetlevrad, rastlös och okoncentrerad. 

Denne kan även inta försvarsställning och försöka ge tillbaka, detta dock ofta med dåligt 

resultat. Försvarsställningen kan också yttra sig i att han/hon själv i sin tur försöker mobba 

svagare barn. 

 

I enighet med detta resonemang lyfter Öhman (2009) fram att forskningen delar in barn i olika 

kategorier huruvida det gäller att få vänner. Det skiljs mellan populära eller accepterade barn, 

barn som ignoreras och barn som blir avvisade. Barn som ignoreras kan kopplas till Olweus 

(1999) kategori av det passiva eller undergivna mobboffret medan avvisade barn kan kopplas 

till det provocerade mobboffret. De populära barnen hamnar sällan utanför och då de gör det 

har de lätt för att ta sig tillbaka in i leken igen. De här barnen uppfattas ofta som de mest 

socialt kompetenta, och deras handlingar ses som vänliga och som samarbetsvilliga. De 

ignorerade barnen drar sig ofta frivilligt undan och uppfattas därför som blyga eller 

ointresserade av att vara med i leken, vilket leder till att de andra barnen låter dem vara ifred. 

Barn som blir avvisade uppfattas ofta av de andra barnen som aggressiva, bråkiga, lättretade, 

svåra att leka med, oberäkneliga och ombytliga. Avvisade barn är ofta barn som på något sätt 

visar ett oacceptabelt socialt beteende såsom; utagerande, överdrivet dominansbehov, 

feltolkning av leksignaler samt ett omoget lekande. Öhman (2009) menar, precis som Olweus 

(1999), att de avvisade barnen blir mer benägna att visa ilska och hamnar då också oftare i 

konflikter med andra barn. Då de här barnen är inblandade i konflikter har pedagogerna också 
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en benägenhet att ingripa oftare, vilket minskar barnens egna möjligheter att kunna hantera 

konflikter och utveckla goda strategier för att ingå i samspelet. På grund av sina bristande 

förmågor att samspela och att dessa barn får få tillfällen för samspel leder detta till dåliga 

kamratkontakter samt hämmar deras fortsatta utveckling. Härmed skapas en så kallad ond 

cirkel. Brådin (2009)  ger ett exempel på en fyraårig pojke som, vid upprepade tillfällen, 

uteslutits från lek och även blivit slagen av andra barn på förskolan, vilket har lett till att 

pojken mår dåligt, är ledsen och arg och inte längre vill gå till förskolan.  

 

I Borgströms (2002) artikel om fyraåriga Frida, som bland annat fick sina kläder och gosedjur 

förstörda, finns det också beskrivet hur pedagogerna löste situationen då flickan blev instängd 

i förrådet av några barn. Frida hade tvingats sitta i det mörka förrådet tills personal hittade 

henne. Efteråt tvingades barnen be henne om ursäkt och därmed utreddes händelsen inte 

vidare. I denna situation anser vi, personligen, att det inte var en tillräcklig handling att enbart 

uppmana de andra barnen att be Frida om ursäkt, en ursäkt som dessutom blev framtvingad.  

Vi anser att det här är av stor vikt att, som pedagog, ge barnen förståelse för allvaret i 

situationen, bland annat genom att diskutera hur det skulle kännas för de aktuella barnen att 

själva bli inlåsta i mörkret alldeles ensamma.  

 

På förskolan finns ofta en önskan hos pedagogerna att alla barn ska ha lekkamrater och att alla 

ska få vara med i leken. Det är dock mycket viktigt att aldrig tvinga barn att leka med någon 

som de inte själva önskar att leka med. En anonym insändare i Borås tidning (2010) beskriver 

hur hon kände sig då hon visste att lekkamraten lekte med henne bara för att de vuxna hade 

uppmanat dem till detta. Personalens avsikt var att flickan inte skulle känna sig utanför, utan 

att på detta sätt bli en del av gruppen. Anonym (a.a.) berättar vidare om sin känsla av olust i 

dessa situationer och att hon föredrog att vara ensam i stället för att pedagogerna skulle tvinga 

de andra barnen att leka med henne.  

 

2.2.4 De som mobbar 

Förskolläraren Carina Björnfot (i Tidström, 2004) har erfarenhet av att mobbning och 

kränkande behandling inträffar redan i treårsåldern. Björnfot (a.a.) konstaterar att barn säger 

hemska saker till varandra vid tillfällen då de inte tror att någon vuxen är i närheten och kan 

höra dem.    Ett utmärkande drag hos mobbande barn är, enligt Olweus (1999), att de uppvisar 

ett aggressivt beteende i många situationer. Maltén (1998) benämner de barn som mobbar 

med begreppet översittare, och framhåller att övriga kännetecken hos de här barnen kan vara 
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en positiv inställning till våld, ett starkt behov av att dominera och att de har en positiv 

självbild. Översittaren är också populär i barngruppen och har ofta en ”svans” av andra barn 

efter sig. Här förekommer det dock en motsättning mellan författarnas åsikter eftersom 

Öhman (2009), i motsättning till Olweus (1999) anser, som tidigare nämnts, att barn med en 

bra självkänsla och realistisk självbild däremot inte har något behov av att kränka andra för att 

själva må bra. Öhman (2009) anser att det istället är de barns som blir avvisade från samspel 

och lek som ofta uppfattas som aggressiva och svåra att leka med, samt att de här barnen ofta 

visar ett oacceptabelt beteende såsom överdrivet dominansbehov. 

 

2.3 Hantering av konflikter 

NE (www.ne.se) beskriver begreppet konflikt som en motsättning som kräver lösning. Många 

av litteraturens författare konstaterar dock att det inte alltid krävs en lösning på konflikten, 

däremot att det är av stor vikt att bekräfta och att bearbeta den för att det inte ska leda till 

mobbning (se exempelvis bilaga 3; Olweusprogrammet). Wahlström (1996) anser, som vi 

tidigare nämnt, att det viktiga är att se konflikter som något naturligt och att bejaka dem. I 

enighet med detta anser Öhman (2009) att A och O vid hantering av konflikter är att just 

acceptera den bakomliggande känslan och menar att det är av stor vikt att förmedla till barnen 

att det är helt OK att bli ledsen, arg, besviken och så vidare.   

 

Barn lär sig, under de första levnadsåren, hur de ska hantera konflikter främst från sina 

föräldrar. Barn gör som de vuxna gör och inte som de säger (Edman Ståhl, 1999). Författaren 

(a.a.) anser att ett beteende inte kan utplånas, och menar därmed att det som är inlärt är inlärt. 

Edman Ståhl (a.a.) konstaterar dock att vi, trots detta, faktiskt kan lära oss nya beteenden och 

nya sätt att hantera konflikter. Även Edling (2002) anser att om det redan vid tidig ålder ges 

möjlighet att träna på markering av sina gränser så minskar risken att senare i livet bli ett 

mobbningsoffer. Vi gör här kopplingar till det tidigare nämnda citatet av Olweus (1999) i 

rapportens inledning. Olweusprogrammet (se bilaga 3), som dock främst vänder sig till barn i 

skolåldern, grundar sig till stor del i dessa tankar.  Författaren (a.a.) poängterar vikten av att 

arbeta aktivt med konfliktlösning även bland de yngre barnen på förskolan. Detta kan ske till 

exempel genom olika former av samtal och genom att låta barnen teckna och dramatisera. I 

samband med detta har dock Pipping (i Ramstrand, 2008) gjort ett uttalande om att dagens 

skola tyvärr inte prioriterar det förebyggande arbetet tillräckligt och att verksamheten 

dessutom inte får de resurser som krävs för att kunna vidta förebyggande åtgärder mot 

eventuell mobbning.  

http://www.ne.se/
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Öhman (2009) påpekar att det är viktigt att, som pedagog, finna sin egen metod som passar 

ens pedagogiska grundsyn samt den aktuella barngruppens behov. Öhman (a.a.) menar vidare 

att det inte alltid är en fördel att följa en redan färdig metod, utan att istället ta tillvara på 

relationer och se till barnens behov för att skapa en god empatisk kontakt. Brännlund (1991) 

hänvisar till fördelen att använda sig av humor i konfliktlösningssammanhang. Författaren 

(a.a.) menar att det med hjälp av humorn skapas distans till problemet vilket medför att det 

lättare går att finna nya infallsvinklar för lösningar. Brännlund (a.a.) konstaterar vidare att det 

även skapas en avspändhet inför problemet och att detta även får oss att våga handla. Dessa 

fördelar bör beaktas av pedagoger då de söker nya metoder för konfliktlösning. Humorn är ett 

av våra verksammaste försvar mot maktlöshet och förtvivlan, och därför mycket användbar 

vid konflikthantering (Brännlund, a.a.). 

 

2.3.1 Etiska samtal 

Edman Ståhl (1999) föreslår etiska samtal som åtgärd vid konflikter. Detta kan exempelvis 

bestå i att berätta hur det känns att vara med om en konflikt. Vid samtalet bör barnen ha 

ögonkontakt och lyssna aktivt på varandra. De kan behöva hjälp av en vuxen för att kunna 

sätta ord på sina känslor. Edman Ståhl (a.a.) förespråkar även enkla övningar, vilka ger barnen 

förslag på hur det går att lösa konflikter konstruktivt och där det finns en respekt för andras 

känslor. På detta sätt tränas den empatiska förmågan där barnen får sätta sig in i de övriga 

barnens känslor, vilket kan leda till att konflikterna minskar. Författaren (a.a.) konstaterar 

dock att alla barn inte genast klarar av att lösa konflikter på egen hand, men att flertalet barn 

klarar det i sinom tid. I dessa situationer är det av stor vikt att de vuxna är konsekventa och att 

de också ger barnen den tid de behöver.  

 

2.3.2 Stöd och träning av barns emotionella och sociala förmåga 

Pipping (2007) framhåller vikten av att barnet redan på förskolan får lära sig hur han/hon bör 

bete sig mot andra. Författaren (a.a.) anser att detta lärande kan ske hemma med familjen och 

på förskolan och menar vidare att alla förskolor och skolor aktivt borde arbeta med emotionell 

intelligens (EQ) eller Social och emotionell träning (SET) för att skapa ett bättre klimat bland 

barnen och deras kamrater. Det handlar här om att lära känna sig själv och sina kamrater, att 

hantera och förstå olika känslor och att även bli medveten om olika beteendes inverkan på en 

eventuell konflikt. Denna träning bör inriktas på självkännedom, att hantera sina känslor, 

empati, motivation samt social kompetens. I enighet med Pipping (a.a.) förespråkar även 
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Öhman (2009) detta arbete med att stödja barns utveckling av emotionell intelligens och 

menar att dess kärna består av självkännedom och stresshantering.  

 

En metod, som i många avseenden liknar arbetet med SET, är att arbeta med samtalsbilder 

(Holmsen, 2005). Denna metod kan med fördel rekommenderas i arbetet med de yngre barnen 

eftersom den utgår från bilder och berättelser om den lilla musen Marius. Med hjälp av dessa 

bilder, som väcker igenkännande av situationer och känslor, är det meningen att barnen ska 

kunna identifiera sig med figurerna på bilderna och då verbalt kunna uttrycka känslor och 

hitta metoder för att kunna hantera dem. Erfarenheter från pedagoger, som arbetat med detta, 

visar att många barn har lättare att tala utifrån någon annans perspektiv; här musen Marius. På 

detta sätt blir barnen själva inte helt ensamma i fokus och därmed så utlämnande med sina 

känslor. Metoden bygger på pedagogers erfarenheter från olika projekt och övrig samvaro 

med barn både i yrkesmässiga och i privata sammanhang. Samtalsbilderna behandlar känslor 

som ensamhet, ilska och ledsamhet, men även känslor såsom glädje och vänskap. Materialet 

innefattar en samtalsmanual samt ett tiotal bilder. Under samtalets gång uppmuntras barnets 

spontana berättande med hjälp av öppna frågor, såsom ”Berätta!” Ibland kan pedagogen 

behöva stödja barnet i sitt berättande med mer fokuserande frågor som uppmuntran, såsom: 

”Du berättade att Marius blev ledsen, berätta mer om det!” Holmsen (a.a.) anser att frågor 

formulerade med ”varför” bör undvikas eftersom de kan uppfattas, av barnet, som anklagande 

och att det på så sätt hamnar i försvarsposition. Författaren (a.a.) betonar även vikten av att 

förmedla till barnen att det inte finns några ”tokiga” och felaktiga svar. Se exempel på 

samtalsmanual i bilaga 1 samt i bilaga 2.   

 

2.3.3 Wahlströms metod 

Wahlström (1996) rekommenderar en metod i fyra steg, där den vuxne är närvarande som 

medlare. Vid första steget är det viktigt att bli medveten om vad som har hänt och att definiera 

problemet. Det är då av stor vikt att bekräfta båda parters känslor och att skapa ett 

demokratiskt klimat, bland annat genom att samla information om vad som har hänt och att 

utifrån detta skapa förutsättningar för samarbete. Wahlström (a.a.) påpekar att den person som 

är mest arg eller mest rädd bör få börja med att berätta sin version först. Det är här av stor 

betydelse att den vuxne upprepar det sagda med neutrala ord, utan att fördöma. Den vuxne bör 

också undvika att ta någons parti samt att försöka skapa en lugn atmosfär. Steg två i 

Wahlströms metod består i att bejaka känslorna. Genom att noga lyssna på båda parter och 

genom att låta dem tala om just sina respektive känslor, skapas en form av empati. Det är 
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viktigt att barn får erkänna och bekräfta sina känslor, både för sin egen och för det andra 

barnets skull. I det tredje steget består medlarens roll i att bekräfta och att upprepa parternas 

konstruktiva förslag till problemlösning. Förståelsen för varandras känslor ökar här genom att 

låta båda parter lyssna på varandras berättelser av händelsen. I det fjärde och sista steget ingår 

konkreta handlingar för att skapa en lösning och slutmålet blir att ge de tvistande stöd och råd 

för att komma fram till en rättvis och acceptabel lösning för båda parter. 

 

2.3.4 ”Att göra förlåt” 

Att göra förlåt är ett redskap för barnen att själva kunna reda ut sina konflikter, dock med 

visst stöd från pedagogen (www.dockmormor.se). I motsats till det ofta sagda ordet ”förlåt” 

ligger i den här metoden fokus istället på att det krävs en aktiv handlig från barnets sida. 

Handlingen kan ses som ett sätt att ta ansvar för sina egna handlingar och att gottgöra dem. I 

den här metoden är det av stor vikt att låta barnet reflektera och att ge dem möjligheter till att 

hitta egna lösningar. Hur tycker du att vi ska göra? Hur kan du göra det bra igen? Hur kan du 

hjälpa kompisen att bli glad igen? Här läggs stort fokus på ansiktsuttryck och kroppsspråk, för 

att på så vis hjälpa barnen att våga ta ögonkontakt samt att kunna tolka olika ansiktsuttryck. 

Då får barnen en förståelse för skillnaden på hur någon ser då den är glad respektive ledsen. 

Det gäller även att ställa följdfrågor: ”Se på din kompis ögon, ser de glada ut?” Här bör 

pedagogen uppmuntra barnet att fråga kamraten vad som kan göras för att denne ska må bra 

igen. Observera att den vuxne ställer samma fråga till båda parter, för att inte ta någons parti. 

På dockmormors hemsida (a.a.) ges även förslag på hur barn kan ”göra förlåt”; att ge en 

klapp, en kram eller att ta det andra barnet i handen. Denna metod följs upp genom att 

återigen fråga barnen om det känns bra och att åter uppmana dem att se på varandras ögon. 

”Ser kompisen gladare ut nu?”  

 

2.3.5 Flickor och pojkars olika sätt att hantera konflikter 

Förekommer det skillnader i flickors respektive pojkars sätt att hantera konflikter? Olweus 

(1999) anser att mobbningen bland flickor präglas mindre av fysiskt våld och att den därmed 

kan vara svårare att upptäcka. Enligt Olweus (a.a.) använder sig flickor av mer indirekta och 

utstuderade metoder såsom baktalande och utfrysande ur kamratkretsen. De använder sig även 

av manipulerande av kamratrelationer som att till exempel ta ”bästisen” från någon. Simmons 

(2003, i Katch, 2004) hävdar att flickors ryktesspridningar och nonchalerande mot varandra 

beror på deras oförmåga att tala ansikte mot ansikte med varandra vid konflikter.  Författaren 

(a.a.) menar att om flickor skulle få mer träning i att känna igen sina känslor, såsom ilska och 
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upprördhet skulle de lättare kunna konversera med varandra vid konfliktsituationer. Även 

Wahlström (1996) konstaterar att det redan tidigt kan upptäckas olika strategier hos flickor 

respektive pojkar för att lösa konflikter. Hon menar att flickorna oftast löser dem indirekt, 

genom att till exempel prata med sin utvalda ”bästis” i stället.  En rak kommunikation med 

den som man är osams med är ovanligt. Vad det gäller pojkarna menar Wahlström (a.a.) att de 

ofta löser sina konflikter med slagsmål och hotelser som vänder sig direkt mot den som de är 

osams med. Författaren (a.a.) anser att om vi inte lär oss att hantera konflikter på ett mer 

kreativt sätt i barndomen tenderar dessa kvinnliga respektive manliga beteenden att öka i 

vuxen ålder. 

 

Öhman (2009) framhäver att det redan i förskolan skapas mönster för hur man ska vara som 

pojke respektive flicka, i beteende, utseende, kommunikation och handling. Här får inte 

glömmas att pedagogernas medvetenhet och hur aktiva de är i arbetet med att motverka 

traditionella genusmönster påverkar hur barnen skapar sin förståelse kring hur de ska vara 

som flicka respektive pojke. Öhmans (a.a.) forskning pekar på att barn redan i tvåårsåldern 

föredrar lekkamrater av samma kön, vilket utvecklas ännu tydligare under kommande 

förskoleår. Samspel med enbart kamrater av det egna könet kan leda till att lekregler och 

relationella mönster blir olika i pojk- respektiver flickgrupper. Simplifierat kan det sägas att 

flickor leker i mindre grupper där det fokuseras på relationer, känslor, problem och hemlisar. 

Pojkar leker i större grupper, där det tävlas om status (Davies, 2003, i Öhman, 2009).  

 

2.4 Vårt teoretiska perspektiv 

I vår rapport har vi utgått från det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teorier kring 

barns samspel med varandra (Säljö, 2000). Vygotskij menar att vi lär och utvecklas 

tillsammans med andra, och att vi i vårt lärande kopplar nya erfarenheter till det som vi 

tidigare lärt. Redan i början av 1900 – talet betonade Vygotskij fördelarna med inlärning i 

samspel med andra individer. Säljö (a.a.) menar vidare att lärande, inom det sociokulturella 

perspektivet, handlar om att behärska dialoger av olika slag och framhåller därmed språkets 

betydelse. I det sociokulturella perspektivet läggs det stort fokus på den kommunikativa 

individen, eftersom det konstateras att vi människor redan vid livets start är mycket 

kommunikativa. Vygotskij poängterar just våra första levnadsår som oerhört avgörande för 

vår utveckling och att betydelsefulla faktorer är den kultur och det samhälle som vi vistas i 

(Eriksson & Pettersson, 2006).  Säljö (2000) skriver följande: ”Kunskap lever först i samspel 
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mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes 

tänkande/handlande” (2000, s. 9).  Vi har tidigare nämnt Vygotskijs teorier om att lära 

tillsammans med andra, vuxna eller ”mer kunniga” kamrater, i enighet med den proximala 

utvecklingszonen. I samband med detta vill vi därför nämna att Piaget däremot anser att det i 

stället är de jämnåriga kamraterna som tillför mest, eftersom de befinner sig på samma nivå 

vad det gäller tankar och känslor (Eriksson & Pettersson, 2006). Båda dessa teoretiker anser 

dock att samspel och kommunikation med andra individer utgör grunden för vår utveckling 

som människa. Öhman (2009) menar att förskolan kan ses som en egen kultur, och att den på 

många sätt skiljer sig från övriga samhället. På förskolan råder särskilda mönster och normer 

som barnen lär sig att tolka och de blir då väl förtrogna med hur de förväntas uppträda som 

förskolebarn.    

 

2.4.1 Socioemotionell utveckling hos barn i fyra - femårsåldern 

Olweus (1999) påpekar att det under barnets första tre-fyra levnadsår, är av stor vikt hur de 

vuxna bemöter barnet och vilken känslomässig grundinställning som finns gentemot barnet. 

Olweus (a.a.) menar vidare att om det i denna period förekommer en brist på värme och 

engagemang hos de primära omsorgspersonerna, kan detta resultera i att barnet utvecklar 

fientlighet och aggressivitet till sin omgivning. Även Hoffman (1982, i Öhman, 2009) 

instämmer i detta och menar att alla människor föds med förutsättningar att kunna uppleva 

empati, men att olika sociala och kulturella faktorer påverkar hur denna förmåga utvecklas. 

Olweus (1999) poängterar också att det är negativt, särskilt i förskoleåldern, att lägga för 

mycket ansvar och frihet hos det individuella barnet. Även faktorer som barnets eget 

temperament och föräldrarnas inställning till fysisk bestraffning har stor betydelse för det 

yngre barnets utveckling av ett eventuellt aggressivt beteende.   
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3. METOD 

Vårt syfte med denna rapport är att få en insikt i fyra-femåriga barns tankar och känslor kring 

eventuella konflikter på förskolan samt deras hantering av dessa. I vårt intresse finns även ett 

visst genusperspektiv; som här innefattas av att eventuellt upptäcka skillnader i flickors 

respektive pojkars konflikthanteringsmetoder. Vi har därför valt att intervjua samt att 

observera pojkar och flickor i åldern fyra-fem. Vi valde fyra-fem årsåldern eftersom det i den 

forskning som vi tidigare har tagit del av mest har fokuserats på skolan och de lite äldre 

barnen. Under denna rubrik presenterar vi vår problemformulering samt vårt urval av 

deltagare i undersökningen. Vi fortsätter med insamlingsmetod, tillvägagångssätt samt vår 

bearbetning och analys av materialet. Kapitlet avslutas med de etiska övervägandena.  

 

3.1 Problemformulering  

Vilka tankar och känslor förekommer hos förskolebarn vid konflikter? Hur tänker barn kring 

hantering av sina konflikter? Förekommer det någon skillnad mellan flickors och pojkars sätt 

att hantera konflikter?     

 

3.2 Urval av deltagare i undersökningen 

Vi har, i denna rapport, valt att intervjua och observera barn på en för oss tidigare känd 

förskola. Vi har på denna förskola och i denna barngrupp gjort en sammanhängande 

verksamhetsförlagd utbildning på fem veckor under hösten 2010. Det är en fördel att känna de 

barn som intervjuas, eftersom det gör det lättare att förstå och tolka deras svar (Doverborg och 

Pramling Samuelsson, 2000). Författarna (a.a.) poängterar även vikten av att det förekommer 

en god relation mellan informanten och den som intervjuar, särskilt då det handlar om barn 

som intervjuas. Chansen att barnet då vill dela med sig av sina tankar ökar härmed enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (a.a.). Vi valde ut de barn som befinner sig just i denna, 

för oss intressanta, åldersgrupp och som vi upplevde hade mest att tillföra vad det gäller 

samtal kring samspel och kamrater. I vår undersökning har vi ett deltagande av tio barn i 

åldern fyra-fem år. Detta antal motiverar vi med att underlätta möjligheten att upptäcka 

skillnader och att även kunna generalisera i vårt kommande resultat. Vi anser att ett större 

antal barn hade försvårat en mer ingående tolkning av intervjuerna. Kvale (1997) poängterar 

just svårigheterna med att finna ett rimligt antal informanter och menar att antalet informanter 

beror på syftet; ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” 

(s. 97).  



 26 

 

3.3 Insamlingsmetod  

I denna empiriska del av vår rapport har vi valt att använda oss av både intervjuer och 

observationer. Detta grundar vi till stor del i vad forskarna Hartman (1986) och Kvale (1997) 

anser om fördelarna kring att kombinera intervjuer och observationer när det gäller att ta del 

av de yngre barnens tankar och funderingar. Hartman (1986) och Kvale (1997) menar vidare 

att dessa två metoder kompletterar varandra och att de underlättar möjligheten att få en insikt i 

människors samspel och beteende och att informationen därmed också blir mer tillförlitlig. 

Denscombe (1998) poängterar att då det handlar om frågor kring känslor, uppfattningar och 

erfarenheter är det svårt att kontrollera huruvida informanterna talar sanning eller inte. 

Intervjuer grundas på vad informanterna säger, inte på vad de gör. Det är inte alltid som det 

verbalt uttryckta stämmer överens med eventuell handling. Forskaren (a.a.) vill framhålla att 

det människor uttrycker att de gör, tycker och tänker, inte automatiskt är hela sanningen. Vi 

motiverar vårt val av att även göra observationer som en form av komplettering, för att få en 

högre validitet på den information vi fått från informanterna.  

 

3.4 Tillvägagångssätt och genomförande 

Intervjufrågorna utarbetade vi tillsammans. Vi bad även övriga pedagoger, i den aktuella 

barngruppen, att läsa igenom våra frågor och eventuellt komma med tips och idéer om hur 

frågorna skulle formuleras på bästa sätt. Under undersökningens gång valde vi att lägga till 

ytterligare två intervjufrågor. Vi utökade också antalet intervjuer från sex till tio stycken. 

Detta gjordes för att, vi i vår kommande analys, lättare skulle upptäcka mönster i barnens svar 

samt för att få en mer tydlighet i svaren. Vad det gäller observationerna gjordes fem stycken, 

varvid vi valde ut tre stycken med mest relevans till våra utgångsfrågor. Samtliga sju 

deltagande barn i observationerna medverkar också i intervjuerna. I vår undersökning har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ metod, vilket innebär att avsikten är att karaktärisera och 

gestalta något (Larsson; Starrin & Svensson (red.),1994). Larsson (a.a.) anser att kvalitativa 

metoder rymmer goda möjligheter till djupsinthet och vidsynthet. Kvalitativ metod handlar 

därmed om hur forskaren går tillväga för att gestalta och tolka något. I denna undersökning 

står barns tankar och känslor i fokus, vad det gäller konflikter samt hantering av dessa.  Den 

kvalitativa metoden kännetecknas av att studera människors upplevelser, sociala interaktioner, 

processer och ”sanningar” (Tullgren, 2010-08-31).  För att göra barns tankevärld synlig 

behövs förutsättningar för detta, och då är intervjuer och samtal bra utgångspunkter 
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(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Författarna (a.a.) poängterar också att 

intervjuaren och barnet bör sitta mitt emot varandra för att uppnå en god kontakt under 

intervjun, och nämner även betydelsen av ögonkontakt. Vid våra intervjuer lade vi stor vikt 

vid detta för att på så sätt lättare hålla kvar intresset från barnets sida. Vi iakttog även barnens 

gester och minspel samt deras övriga kroppsspråk, eftersom vi ansåg att detta kunde 

underlätta vår tolkning av deras svar. Vi valde också att lära oss intervjufrågorna utantill, 

detta för att kunna fokusera på barnets svar och delaktighet. Vad det gäller våra intervjufrågor 

var vi även noggranna med formuleringen av dessa för att de skulle bli tydliga och konkreta 

för barnen. Vi valde även att undvika frågor av karaktären: ”Varför?” Detta med tanke på vad 

Trost (2005) anser om att dessa bör undvikas just vid kvalitativa intervjuer. Trost (a.a.) anser 

att frågan: ”Varför?” ofta används i vardagen för att ifrågasätta en åsikt eller ett beteende, 

vilket han menar aldrig får ske kring informantens svar i en intervju. Intervjufrågor som inleds 

med: ”Varför?” kan också sätta en onödig press på informanten som får uppfattningen att 

han/hon bör ange ett korrekt svar på frågan.  

 

Vid intervjuerna valde vi att samtala med barnen enskilt. Detta i enighet med vad Trost (2005) 

anser angående fördelen med att intervjua en person i taget. Intervjuer med flera personer 

samtidigt bör undvikas. Författaren (a.a.) hävdar att en intervju i grupp kan bli komplicerad 

eftersom de pratsamma informanterna lätt kan ta över medan de tystlåtna inte får komma till 

tals. Trost (a.a.) menar att även själva grupprocessen kan påverka de enskilda informanterna 

och deras respektive svar. Grupptrycket kan orsaka att informanten inte alltid står för sina 

egna åsikter utan att han/hon istället ändrar dessa utifrån vad de övriga i gruppen uttrycker i 

sina intervjusvar. Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) framhåller fördelen med 

enskilda intervjuer framför gruppintervjuer, eftersom det enskilda barnets tankar och känslor 

då lättare kommer till uttryck.  

 

En annan viktig faktor som vi tog fasta på, då intervjuerna skulle genomföras, var att 

respektera om det fanns barn som inte ville delta. Det var även ett barn som ville vara med, 

men han ville leka klart det han höll på med först, och då väntade vi på honom för att han 

skulle känna att vi respekterade honom och hans aktivitet. Om ett barn blir avbrutet i sin lek 

kanske det inte känner sig motiverat att svara på några frågor. Ett annat sätt som vi visade 

barnen respekt på var att de fick känna att just de är viktiga för intervjun, att vi ville tala med 

just dem. I förberedelserna ingick även samtal kring vad frågorna skulle handla om och om 

varför vi valt detta samtalsämne. Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) kan dessa 
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faktorer leda till en positiv relation mellan barnet och intervjuaren. Före intervjun blev barnet 

tillfrågat om godkännande av att spela in samtalet på digitalkamera. Vi tydliggjorde även att 

vi gärna kunde titta på filmen efteråt tillsammans, detta till glädje och förtjusning hos flera av 

deltagarna.  

 

Kullberg (2002) poängterar vikten av att miljön där intervjuerna hålls bör vara densamma för 

varje intervjuperson, vilket vi tog fasta på då vi använde samma samtalsrum för samtliga 

intervjuer. Rummet bestod av ett runt bord, med fyra tillhörande stolar. På ena sidan av 

väggen fanns en hylla med några leksaker. Vi placerade det barn som skulle intervjuas med 

ryggen mot leksakerna, för att dessa inte skulle distrahera barnet och därmed påverka svaren. 

Rummet var i anslutning till personalrummet, dit det inte kommer några störande ljud. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) ser det som en central förutsättning att välja en 

lugn plats för intervjun. Detta för att barnet ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset 

vid intervjutillfället. Vi valde att båda vara närvarande vid samtliga intervjuer. Arbetet 

fördelade vi mellan oss genom att den som var mest förtrogen med barnet intervjuade och 

fokuserade på barnet och samtalet. Den andra av oss såg till att de praktiska arrangemangen 

fungerade, såsom videoinspelning och antecknande.  

 

Vid observationerna har fältnotiser förts ner med hjälp av penna och anteckningsblock i direkt 

anslutning till de tre aktuella observationstillfällena. Detta gjordes för att inte missa 

betydelsefulla detaljer i det observerade, vilket också är något som poängteras av både Patel 

och Davidson (2003) och Denscombe (1998). Samtliga barnobservationer har skett i 

vardagssituationer på ett, för barnen, omedvetet sätt. Patel och Davidson (2003) framhåller 

just vikten av att utföra observationer i naturliga sammanhang och i de ögonblick de inträffar 

när det gäller att studera beteenden och händelser. Det skiljs på två typer av observationer: 

strukturerad observation och ostrukturerad observation. I den strukturerade observationen vet 

forskaren i förväg vilka precisa beteenden och händelser som ska observeras och gör i förväg 

upp ett observationsschema. Den ostrukturerade innebär att forskaren har som mål att, i 

vardagliga situationer, utforska och inhämta så mycket information som möjligt kring 

problemområdet (Patel & Davidson, a.a.). Vi har använt oss av en kombination av dessa två 

observationsformer. Vi har valt naturliga sammanhang, som vi dock ansett har haft 

anknytning till vår frågeställning samt syfte; i detta fall situationer som eventuellt kunnat 

resultera i en konflikt. Vi har inte använt oss av något observationsschema, men vi har ändå 

haft vissa utgångspunkter vid observationerna; Vad uttrycker barnen? Vilka känslor uttrycks 
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respektive blir synliga? samt Hur hanteras den eventuella konflikten? Vad det gäller den 

ostrukturerade observationen, som till viss del är aktuellt i vårt fall, skiljer Patel och Davidson 

(a.a.) på fyra olika förhållningssätt hos forskaren: deltagande eller ickedeltagande, samt om 

forskaren är känd eller okänd av informanterna. Vi har uppträtt både efter deltagande och 

ickedeltagande observatörer, beroende på tillfälle. Vid ett observationstillfälle var vi, som 

pedagoger, aktiva i barngruppen och i barnens konversationer, dock utan att påverka deras 

samtalsriktning och innehåll. I två av observationerna har vi befunnit oss i bakgrunden och 

endast lyssnat och observerat. Kända är vi, som tidigare nämnts, av samtliga barn som ingått i 

denna undersökning.  

 

3.5 Bearbetning och analys 

Efter avslutade intervjuer gick vi gemensamt igenom materialet och förde sedan in detta på 

datorn, för att inte missa viktig information.  Vi tittade och lyssnade också på inspelningen av 

intervjun och valde gemensamt ut det relevanta.  Vi diskuterade skillnader och likheter i vårt 

material, samt eventuella skillnader mellan flickor och pojkars svar. Våra personliga 

iakttagelser och uppfattningar stämde väl överens kring undersökningsmaterialet, både vad 

det gäller barnens svar vid intervjuerna samt deras beteenden och uttryck vid observationerna. 

Detta förmodar vi kan bero på att samtliga barn var noggranna och tydliga i vad de ville 

uttrycka, både i intervjuer och i de olika observerade situationerna. Vad det gäller 

observationerna bearbetade vi dem på ett liknande sätt. Vi analyserade fältnotiserna utifrån 

våra tre frågor: Vad uttrycker barnen? Vilka känslor uttrycks respektive blir synliga? samt 

Hur hanteras den eventuella konflikten?  

 

3.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna innefattas av följande fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

ge undersökningsdeltagarna information kring undersökningens syfte samt kring den valda 

metoden. I detta fall, med minderåriga barn som deltagare, ingår det även att informera 

barnens vårdnadshavare (www.vr.se). Vi uppfyllde detta krav genom att tidigt lämna en 

allmän blankett för förälderns godkännande av barnets deltagande i intervjuer och 

observationer samt vid videoinspelning. Till de berörda barnens föräldrar lämnades även mer 

detaljerade uppgifter kring ämnet, kring intervjuns genomförande samt hur och var vår 

rapport kommer att offentliggöras. Samtyckeskravet innefattar att berörda parter samtycker 

till medverkan i aktuell undersökning. Eftersom informanterna, i detta fall, är under 15 år har 

http://www.vr.se/publikationer
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det krävts samtycke även från vårdnadshavare. I detta krav ingår även information om att 

informanten har sin fulla rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

innebär att deltagande informanter får skyddad identitet. I de fall då det handlar om 

identifierbara personer innebär detta krav att anteckningar och rapporter ska lagras på ett 

sådant sätt att personernas identitet inte kan fastställas (www.vr.se). Inom detta krav skiljs det 

på att vara anonym eller konfidentiell.  Informanten är vid en anonym forskning helt anonym 

även för forskaren. Vid en konfidentiell undersökning, som i denna studie, är dock identiteten 

skyddad, men vi som forskare vet vem informanten är, denna definition enligt muntlig 

framställning av Tullgren (2010-08-31). Nyttjandekravet innebär att material ur 

undersökningen endast får användas för forskningsändamål samt att uppgifter om enskilda 

individer inte får användas eller lånas ut för kommersiella ändamål, (www.vr.se), vilket dock 

inte är aktuellt i vår undersökning.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Vi har valt att väva samman resultat och analys, bland annat med hänvisning till Patel och 

Davidson (2003) som menar att det är en fördel att göra på detta sätt vid redovisning av 

kvalitativa undersökningar. Vi börjar med att redovisa intervjuernas resultat samt tillhörande 

analys. Därefter följer en redovisning av observationerna. Kapitlet avslutas med vår slutsats. 

Samtliga informanters namn är kodade utifrån kön och ålder, exempelvis pojke, 5 år. I 

dialogerna från observationerna har vi valt att även koda namnen med bokstäver, för att 

förtydliga vem som säger vad. 

 

4.1 Intervjuerna  

Vi utgår ifrån tidigare kategorier; att vara en bra kompis, barns känslor och hantering av 

konflikter. Här i resultat och analysredovisning har vi dock valt att benämna dem utifrån de 

övergripande svar som vi har fått; En bra kompis är snäll, glad och bra på att leka – att vara 

en bra kompis, När jag inte får vara med blir jag ledsen - barns känslor samt Jag säger förlåt 

eller ger en kram - hantering av konflikter. Se intervjufrågorna i sin helhet i bilaga 4. 

 

En bra kompis är snäll, glad och bra på att leka – att vara en bra kompis  

Den här kategorin innefattar barns uppfattningar kring egenskaper och beteenden som är att 

föredra vid samspel med kamrater. Flertalet barn sammanfattade en bra kompis som glad, 

snäll och bra på att leka. Övriga svar var att en bra kompis ska dela med sig, vara hjälpsam 

och omtänksam samt uppmuntra och ge komplimanger. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet där samspel och kommunikation är av stor betydelse kan vi här konstatera att 

barn lägger stor vikt vid att vara snäll, omtänksam och bra på att leka. Vi fick också en 

uppfattning om att barnen var medvetna om att så som de är mot andra blir de också bemötta 

av andra, bland annat genom svar såsom; ”Om hon är snäll mot mig är jag snäll mot henne” 

(flicka, 4 år). Vi såg även tendenser i svaren som visade på en insikt hos barnen att de kan lära 

utav varandra i lek och vid samspel.  

 

- Man är snäll mot varandra och leker med varandra. Man klappar varandra och så 

(flicka, 5 år). 

 

- Man ska hjälpa varandra och vara snälla. Båda ska få bestämma (pojke, 4 år). 

 

- En snäll kompis ger komplimanger, är omtänksam. Man håller ihop i vått och torrt 

(flicka, 5 år).  
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Barnens definition på en bra kompis var också att alltid uppträda på ett snällt sätt, till exempel 

då de inte vill att en kompis ska vara med och leka. Här menade vissa av barnen att det går att 

säga nej på ett snällt sätt, bland annat genom att lägga till ett tack efteråt. Flertalet av barnen 

visade dock osäkerhet kring om det verkligen går att säga nej på ett vänskapligt sätt. 

 

- Jag vet! Nej tack, jag vill inte att du ska vara med. Om man säger så här blir 

kompisen ledsen: NEJ, DU FÅR INTE VARA MED OCH LEKA (pojke, 5år)!   

 

- Tyvärr, men vi har redan börjat leka – det går inte nu. Att säga det på ett snällt sätt 

(flicka, 4 år). 

 

- Man kan snällt säga: vi ska snart sluta leka detta så du kan inte vara med (flicka, 5 

år). 

 

 

Enligt vår uppfattning var samtliga informanter medvetna om att de ska vara snälla och 

uppföra sig väl mot andra. Vi såg nämligen tendenser på att barn kunde känna ett obehag av 

att avfärda en kamrat i lek. Vad det gäller svaren att säga ”nej tack” vid avfärdandet av en 

kompis vid lek tolkar vi det som ett försök från barnets sida att säga nej på ett vänligare sätt. I 

vår analys funderar vi på om detta kan vara en form av imitation utifrån vuxnas sätt att 

uppfostra sina barn, eftersom vikten av att till exempel tacka för sig här brukar ha en stor 

betydelse. 

 

  

När jag inte får vara med blir jag ledsen – barns känslor 

I svaren framkom känslor såsom ilska och ledsamhet. Övervägande svar visade att dessa 

känslor framträdde hos barnen vid uteslutning från leken, vid fysiskt angrepp samt om de 

själva sårat någon kompis. Övriga svar var att det förekom negativa känslor hos barnen när 

någon retas eller säger något dumt samt vid konfliktsituationer. Någon kände sig även utanför 

och upplevde ensamhet då den inte fick vara med i samspelet tillsammans med andra barn. Vi 

fick även svar där det framkom att barn uttryckte fysiska känslor, såsom magont då de sårat 

någon annan. Dessa svar fann vi något förvånande och anmärkningsvärda, då vi i första hand 

förväntat oss svar med anknytning till det psykiska välbefinnandet. Detta, anser vi, kan ses 

som ytterligare ett tecken på vilken stor inverkan socialt samspel, och eventuellt tillhörande 

konflikter, har på oss. Då ilska uppkommer hos barnen vid konflikter uttrycker de att detta 

hanteras genom att säga till en vuxen, gå därifrån och göra något för sig själv, börja gråta eller 

”bara bli arg”. Vid svaren kring uteslutning från leken fann vi tecken på skydds- eller 

försvarsmekanismer, exempelvis genom att barnen uttryckte en vilja att förstöra de andra 

barnens lek eller att smyga efter. Detta kan tolkas som att barnen menar att de kan tänka sig 
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att förstöra leken för någon annan på grund av att det själv känner sig uteslutet med en önskan 

om att själv få delta. Här kan vi dock se en motsättning i att, som vi tidigare nämnt, barnet 

inte beter sig på ett sätt som det själv vill bli bemött på. Vi menar att detta motsägande 

beteende kan tolkas som en försvarsmekanism för att skydda sig själv. Intervjusvaren visade 

att samtliga barn hade erfarenhet av att de någon gång inte fått vara med i samspelet eller i 

leken.  

 
- Jag blir ledsen om någon dumpar mig (pojke, 5 år). 

 

- När någon retas, slåss eller är elak blir jag jätteledsen (pojke, 4 år). 

 

- När man inte kommer överens – när någon t.ex. vill sluta leka mitt i en lek (flicka, 5 

år).  

 

-  Jag har en annan kompis att leka med, M. Då kommer M och jag och förstör leken 

för dem (pojke, 5 år). 

 

- Om inte jag får vara med i deras lek, så smyger jag efter (flicka, 5 år). 

 

- Jag blir ledsen då. Det känns som om ingen vill vara med mig. Ensamt (pojke, 5 år). 

 

- När jag är dum blir kompisen ledsen. Jag blir ledsen med då (flicka, 4 år). 

 

Positiva känslor såsom glädje och att känna sig nöjd framkom då barnen får vara med i leken 

och även då de blir sams igen efter en konflikt. Övervägande svar var att det kändes jättebra 

att få vara med sina kamrater i leken och att det kändes bra att bli sams igen efter någon form 

av konflikt.   

 

- Jag blir jätteglad när jag får vara med och leka. Det känns bra (flicka 5 år). 

 

- Jag blir glad och nöjd när vi slutar bråka (pojke, 5 år). 

 

Här kan vi konstatera att samspel och delaktighet framkallar positiva känslor hos barnen. Det 

sociokulturella perspektivet, vilket är vår utgångspunkt i denna rapport, framhåller också 

vikten av samspel och delaktighet med andra individer för att utvecklas och må bra som 

människa. 

 

Jag säger förlåt eller ger en kram – hantering av konflikter 

Övergripande svar vad det gäller barns sätt att hantera sina konflikter var att de gör detta 

genom att säga förlåt. Vissa svar visade även tendens till en medvetenhet hos barnen om att 

man också kan ”göra förlåt” genom en konkret handling, såsom att ge en kram eller en 

komplimang. Det framkom även andra förslag för att åter bli sams såsom; att rita en teckning 



 34 

att överlämna eller att låta kamraten bestämma en ny lek. Här var vi även intresserade av att 

se om det fanns några skillnader i flickors respektive pojkars sätt att hantera konflikter. 

Tendenser i svaren visade på aktiva handlingar främst hos flickor medan pojkar oftast bara 

uttryckte ett förlåt.  

 
-  Vi slutar bråka och säger förlåt (pojke, 5 år).  

 

-  Jag säger något snällt, som vilka fina hårspännen du har (flicka, 4 år) 

 

- Då säger jag förlåt, det var dumt av mig (pojke, 4 år).  

 

- Ger en kram (flicka, 4 år). 

 

- Man kan ringa till kompisen eller rita en teckning. Man kan låta kompisen få 

bestämma en ny lek (flicka, 5 år).  

 

- Om vi till exempel bråkar vid en lek, så kan jag säga att vi först kan leka det som jag 

vill och sedan det som kompisen vill. Då blir det rättvist (flicka, 5 år).  

 

Resultatet pekade på att de flesta barn ville lösa sina konflikter på egen hand med egna 

metoder, utan inblandning av någon fröken. Detta förmodar vi kan bero på en oro att den 

vuxne ska ta den andre partens parti. Någon uttryckte klart att fröken skulle säga till den som 

bråkade mest, vilket i en del fall kanske var dem själva och att de då inte ville ha någon 

inblandning av en vuxen eftersom detta hade varit till dennes nackdel. Vi uppfattade att barnet 

ibland själv hade svårt för att se sin roll och delaktighet i konflikten, eftersom det kan vara 

svårt att avgöra vad som har orsakat konflikten och även att se vad barnet själv har framkallat. 

Då barnen inte klarar av att lösa sina konflikter själva vill dock flertalet av barnen ha hjälp av 

en vuxen som säger ifrån. Något barn hade som förslag att fröken ska säga till dem som 

bråkar på ett strängt sätt. Detta beror förmodligen på att barnet har tidigare erfarenheter av att 

då fröken säger ifrån på ett strängt sätt lyssnar barnen och gör det som uppmanas.  

 

- Säger till de som bråkar: Nej! (pojke, 4 år)!  

 

- Ingenting. Jag gör så att de slutar. Jag tar bort dem så här (håller ut armarna mot 

sidorna). Om inte jag är där tar M bort dem. Annars kan fröken säga sluta (pojke, 5 

år). 
 

- Då ska fröken säga till den som bråkar mest, på ett strängt sätt (flicka, 4 år).  

 

4.2 Observationerna 

Vi har genomfört följande tre observationer som vi anser relevanta för undersökningens syfte, 

som vi valt att kategorisera utifrån de tidigare valda rubrikerna; att vara en bra kompis, barns 
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känslor samt hantering av konflikter. Efter varje observation följer en kort analys relaterad till 

de svar vi fick i intervjuerna. 

 

Att vara en bra kompis 

Två flickor i 4 ½ års åldern (L och I) sitter och pärlar: 

 

- Efter detta ska jag leka med utklädningskläderna. (L) 

- Jag vill också! (I)  

- Men då bestämmer jag vad du ska ha på dig! (L) 

- Jag vill ha den rosa prinsessklänningen med guldkrona där fram. (I) 

- Men du ska inte vara prinsessa! Du måste ha de svart skorna, annars vill inte jag 

leka med dig. (L) 

 

I detta exempel är den ena flickan dominant och tar ingen hänsyn till kamratens önskningar 

och vilja. Eftersom kamraten (I) vill vara med och leka är sannolikheten stor att hon finner sig 

i att den andre (L) bestämmer. Gör hon inte som den dominerande flickan vill blir hon utan 

lekkamrat, vilket känns värre än att den andra flickan bestämmer allt i leken. Den dominanta 

flickans beteende kan, enligt vår uppfattning, eventuellt bero på ett behov av att hävda sig. 

Detta på grund av att hon är yngst av barnen hemma och att hennes äldre syskon ofta 

bestämmer över henne. Därför utnyttjar kanhända denna flicka möjligheterna att få bestämma 

över de mindre dominanta kamraterna på förskolan. Denna dialog tyder på ett motsägande på 

hur barnen i intervjuerna uttalade att en bra kompis ska bete sig mot andra, bland annat genom 

att vara snäll och att låta den andre vara med och bestämma. Enligt vår uppfattning uttryckte 

barnen i intervjuerna även en önskan om att det skulle ske ett ömsesidigt samspel där båda 

parter får vara med och bestämma för att det ska bli rättvist. 

 

Barns känslor 

Dialog mellan en pedagog (P) och tre pojkar i 5-årsåldern (E, I och M), vid avklädning i 

tamburen. 

 

- Har du nya skor E? (P) 

- Ja. (E) 

- Vilka fina! Sådana skulle jag också vilja ha. (P) 

- Jag tycker de är skitfula! (M) 

- Jag tycker de är coola! (I) 

- Ja, det tycker jag också. (P) 
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- Nä, de är bajsfula! (M) 

- Men nu blir ju E ledsen när du säger så. Hur hade du känt om någon sagt så till dig? 

Jag och I tycker att de är fina och coola. (P) 

- Jag hade också velat ha sådana. (I) 

 

Barnet med de nya skorna ser ledsen ut när han sätter skorna på hyllan. Pedagogen går fram 

till honom och viskar: 

 
- Jag tror att M också tycker att de är coola, men han är kanske avundsjuk, han hade 

nog också velat ha sådana, tror du inte det? 

 

Pojken nickar med ett leende och springer in på avdelningen. 

 

I intervjusvaren framkom det att känslor som exempelvis ledsamhet kan orsakas av att någon 

retas eller säger något dumt. I denna situation syns detta tydligt hos pojken med de nya 

skorna. Vad det gäller den ene pojken (I) ser vi i denna dialog tendenser till känsla av empati 

gentemot pojken som blir verbalt sårad. Han tar den utsatte pojkens parti genom att ge honom 

komplimanger angående skorna.  

 

Vad det gäller pedagogens roll i detta exempel kan dialogen kopplas till Vygotskijs teori kring 

den proximala utvecklingszonen, vilken innebär att barnet lär av någon mer kompetent 

individ, i detta fall pedagogen. Den vuxne visar att pojkens (M) beteende är fel då han sårar 

den andre pojken (E) genom att försöka få honom att sätta sig in i den andres situation med 

tillhörande känslor. Pedagogen menar vidare att pojkens beteende kan bero på avundsjuka och 

att han egentligen inte tycker att skorna är fula.  

 

Denna dialog kan även kopplas till kategorin att vara en bra kompis. Barnen uttryckte i 

intervjusvaren att en bra kompis ska vara snäll och ge komplimanger. Detta visade också en 

av pojkarna (I) i exemplet på, genom att uttrycka att skorna är coola till pojkens (E) försvar, 

då den andre pojken (M) säger att de är fula. En av pojkarna (M) i denna dialog uppträder 

dock motsägande gentemot svaren från intervjuerna, genom att mycket tydligt uttrycka 

negativa och sårande kommentarer om kamratens nya skor. 
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Hantering av konflikter 

En flicka (K) och en pojke (L) i 4-årsåldern sitter i sandlådan och gräver tillsammans. Flickan 

råkar kasta en spade med sand i pojkens ansikte, vilket leder till en konflikt eftersom pojken 

blir arg och ledsen. Barnen börjar skrika åt varandra.  

 

- Så får man inte göra ju! (L) 

- Jag kunde inte hjälpa det. (K) 

- Det gör ont i ögonen nu! Du är dum! (L) 

- Du är också dum! (K) 

- Jag ropar på fröken! (L) 

- Men jag kunde inte hjälpa. Förlåt. Du kan gräva med min spade om du vill. Den är 

bättre än din. (K) 

 

I intervjuerna uttryckte barnen att det både går att säga förlåt och att ”göra förlåt”. I denna 

konfliktsituation använder flickan (L) en kombination av dessa för att på egen hand lösa 

konflikten. Hennes aktiva handling bestod i att hon erbjöd kamraten sin spade. I intervjuerna 

uttryckte flertalet av barnen även att de ville reda ut sina konflikter själva. I detta exempel 

visas tendenser på att detta är möjligt i barnens vardagskonflikter, här dock med inslag av 

visst hot om att blanda in en vuxen.  

 

Med tanke på vår analys av intervjusvaren angående att det kan vara svårt för barnen att 

avgöra vad som har orsakat konflikten, menar vi här att flickan från början inte insåg vad som 

gjorde pojken så upprörd. Flickan insåg därmed inte direkt sin egen delaktighet i situationen. 

När pojken däremot verbalt uttryckte att flickan var dum och att han hade ont i ögonen insåg 

hon dock att det var hon som ofrivilligt hade orsakat pojkens ledsamhet och ilska. 

 

4.3 Slutsats 

 I resultatet av vår undersökning kan vi konstatera att olika former av samspel utgör en stor 

del av förskolans vardag, där även känslor, kompromisser och konflikter tar stor plats. Vi har 

kommit fram till att det är viktigt att det hos barnen finns en insikt i att vi bör bete oss mot 

andra på samma sätt som vi själva vill bli bemötta. Vi har, under arbetets gång, även blivit 

uppmärksammade på barns egen medvetenhet om att det går att ”göra förlåt” på olika sätt i 

stället för att endast säga, det ofta mekaniskt sagda, ordet förlåt. Vi kan även utifrån resultatet 

konstatera att det är viktigt att bejaka och att bearbeta barns känslor och eventuella konflikter, 

detta i första hand av barnen själva eller eventuellt med stöd från en vuxen. Denna 
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bearbetning anser vi är mycket viktig för att konflikterna inte ska leda till utanförskap och 

mobbning. I vår studie framkom det att en bra kompis ska vara glad, snäll och bra på att leka. 

Vi fann dock motsättningar kring detta i de kompletterande observationerna, där barnen inte 

alltid uppträdde som de uttryckt att en bra kompis borde göra. De mest framträdande 

känslorna var ilska och ledsamhet vid konflikter samt glädje vid försoning. I intervjusvaren 

märktes även skillnader vad det gäller genusperspektivet, det vill säga skillnader på flickors 

respektive pojkars sätt att hantera konflikter. Flickorna använde sig av mer aktiva handlingar 

medan pojkarna föredrog att verbalt uttrycka ”förlåt”.  
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5.  DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras undersökningens metod, uppdelad i intervjuer respektive 

observationer. Vi diskuterar även undersökningens resultat med koppling till litteraturen. 

Kapitlet avslutas med de nya insikter som uppkommit under arbetets gång. 

 

5.1 Metod  

Vårt val av 10 deltagande barn, sammanlagt i intervju och observationer, motiverar vi med att 

detta antal är rimligt, för att kunna se både likheter och skillnader i barnens svar. Vi förmodar 

att ett mindre antal hade lett till svårigheter att se något mönster i svaren, vilket i sin tur hade 

lett till tolkningssvårigheter och ett otillförlitligt resultat. Vi behövde, med tanke på 

undersökningens syfte, mer ingående svar kring barns tankar och känslor, vilket med ett större 

antal hade blivit för mycket att hantera under vår, för uppsatsen, begränsade tidsperiod. Som 

vi tidigare nämnt framhåller Kvale (1997) att det är en svårighet att finna ett lämpligt antal 

informanter med hänsyn till undersökningens syfte. Forskaren (a.a.) menar att det ska 

undersökas och intervjuas så länge som det behövs, för att få svar på det som vill tas reda på. 

Med tanke på detta, valde vi att under arbetets gång utöka antalet intervjuinformanter till tio 

stycken, samt att lägga till två kompletterande frågor till intervjun. Vi upplevde att det 

behövdes mer lika eller mer skiljande svar för att kunna analysera intervjusvaren. Hur 

tillförlitligt är då resultatet, i denna förhållandevis lilla undersökning? Vi upptäckte tydliga 

mönster i intervjusvaren och kunde därmed dra slutsatser kring barns uppfattning om hur en 

bra kompis ska vara, barns känslor vid konflikter samt metoder för att lösa konflikter. I 

samband med kvalitativ metod nämner Larsson (; Starrin och Svensson (red.), 1994) 

begreppet validitet; vilket beskrivs som ett mått på hur väl det som ska uppskattas verkligen 

mäts. Vid denna typ av metod förekommer nämligen ett stort utrymme för tolkning av 

informanternas svar. Författaren (a.a.) menar vidare att sanningen är relativ, och att det 

således alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning av verkligheten.  

 

Denscombe (1998) talar om intervjuareffekten, det vill säga att informanten svarar olika 

beroende på intervjuarens personliga identitet, såsom kön, ålder och etiska ursprung.  

Forskaren (a.a.) menar att detta påverkar hur mycket information den intervjuade vill ge ut, 

även uppriktigheten i svaren kan påverkas.  Det påpekas även att detta beror på den 

intervjuades relation till intervjuaren samt frågornas känslighet. En annan risk i 

intervjuareffekten är att informatörerna svarar så som de tror att forskaren vill eller förväntar 
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sig. Detta leder till att kvalitetens sanningsvärde minskas. Vad det gäller vår undersökning 

uppfattade vi att informanternas svar överensstämde med deras egentliga åsikter och känslor, 

bland annat eftersom vi intervjuade barn som var väl förtrogna med oss, Vi anser att detta kan 

bero på att samtidigt som vi var välkända hos barnen så stod vi ändå, i våra roller som elever, 

utanför själva ”frökenskapet”. Vi menar vidare att detta kan vara orsaken till att de vågade 

säga vad de tyckte och kände till oss intervjuare utan att det skulle få några konsekvenser i 

kontakten med sin ”riktiga” fröken.  

 

Kunde vi ha gjort något annorlunda i vårt val av metod? I början av vår rapport hade vi tankar 

om att låta barnen göra teckningar utifrån konfliktsituationer, men möjligheterna för detta 

förändrades under arbetets gång, eftersom det i den aktuella barngruppen inte finns så stort 

intresse av att uttrycka sig i bild. Eftersom vi valt barnens perspektiv var det en självklarhet 

att det var barnen själva som vi ville intervjua och observera. Vi hade funderingar på att även 

intervjua pedagogerna, men vi insåg att då hade perspektivet blivit ett annat. Det hade i detta 

fall även medfört ytterligare tolkningar utifrån pedagogernas individuella förkunskaper. Vi 

anser att det var enbart positivt att kombinera intervjuer och observationer, eftersom det gav 

oss flera infallsvinklar på vad barnen verbalt uttryckte. Detta trots att intervjuerna och 

observationerna i vissa var något motsägande varandra.  

 

5.1.1 Intervjuerna  

Före intervjuns start berättade vi för barnet att vi skulle skriva ett stort arbete. Enligt vår 

uppfattning, gjorde detta barnet mer intresserat och motiverat till att delta i intervjun. Även 

Trost (2005) konstaterar att det, vid barnintervjuer, är av stor vikt att skapa motivation och ett 

intresse hos barnet att vilja delta. Författaren (a.a.) menar vidare att det krävs en empatisk 

förmåga hos intervjuaren för att kunna sätta sig in i barnets föreställningsvärld och att på så 

sätt tolka och förstå barnets svar på ett rättvist sätt. Under intervjuerna var vi uppmärksamma 

på att många barn kan ha svårt att koncentrera sig och att sitta stilla en längre stund. Detta 

konstateras även av Trost (a.a.) som menar att barnintervjuer ofta blir korta och att det därför 

behövs ett större antal intervjuer, vilket även var fallet i vår undersökning där vi fick utöka 

med både informanter och intervjufrågor. Under intervjuerna insåg vi fördelen med att spela 

in barnintervjuerna, vilket även rekommenderas av Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000). Det går inte att förlita sig enbart på de anteckningar som förs under samtalet, eftersom 

det är omöjligt att hinna med att skriva ner allt som sägs och det är lätt att då missa något 

väsentligt.  
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5.1.2 Observationerna 

Vi var under observationerna medvetna om att vi endast genom vår närvaro eventuellt kunde 

påverka situationen och barnens kommunikation. I motsats till intervjuerna valde vi här att 

inte använda oss av film- eller ljudinspelning, eftersom detta hade kunnat påverka barnens 

vardagliga samspel. Vi valde i stället att direkt efter observationstillfällena föra 

fältanteckningar med hjälp av enbart papper och penna. Vi ansträngde oss vid 

observationstillfällena till att förbli objektiva, dock med en medvetenhet om att hjärnan alltid 

tolkar och har en tendens att göra detta utifrån tidigare erfarenheter. Enligt Denscombe (1998) 

är det dock oundvikligt att det tillkommer något inslag av tolkning i det som observeras, och 

menar vidare att även det fysiska och psykiska välbefinnandet hos observatören här kan 

påverka tolkningen.  

 

5.2 Resultat  

Att vara en bra kompis 

I intervjusvaren kring hur en bra kompis bör vara gör vi kopplingar till Öhmans (2009) 

uppfattning om att vara en attraktiv lekkompis, det vill säga att ha en social förmåga och att 

därmed kunna samspela med andra barn. Forskaren (a.a.) menar även att vänskapsförmågan 

handlar om att stödja och bekräfta sina kamrater, vilket vi ser tendenser till i våra intervjusvar, 

bland annat genom följande citat: ”En bra kompis håller ihop i vårt och torrt” (flicka, 5 år). Vi 

gör här åter en koppling till vår utgångspunkt som är det sociokulturella perspektivet. Med 

tanke på barnens svar kring om det är möjligt att säga ”nej” till en kompis invit till lek på ett 

snällt sätt, framkom det i våra intervjuer att det faktiskt går att säga ”nej tack” till en kompis 

som vill vara med och leka. Barnen menade att det lät snällare med att tillägga ett tack efteråt. 

Svaren tydde också på att det krävdes en förklaring till varför kamraten avvisas; ”Tyvärr, men 

vi har redan börjat leka – det går inte nu” (flicka, 4 år). Med koppling till detta konstaterar 

även Öhman (2009) att barn avvisar varandra med olika metoder. I intervjusvaren uttrycktes 

att en bra kompis uppträdande kan bestå i att låta den andre bestämma, medan det i 

observationen av de två pärlande flickorna däremot syntes tendenser till att den ena flickan 

ville bestämma över den andra. Detta kan kopplas till Johanssons åsikter (i Öhman, 2009) om 

hur ett barn intar maktposition och att den andre tar en underordnad position för att få vara 

med i leken. Här menar vi att förmodligen är behovet av samspel och att få leka med en 

kompis större än behovet av att få bestämma och styra leken.  
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Barns känslor 

Enligt våra förväntningar visade övervägande svar att ledsamhet är en ofta förekommande 

känsla hos barn, både vid uteslutning från samspel samt vid konfliktsituationer. Något 

överraskande var dock svaren som tydde på en protest från barnet genom att exempelvis vilja 

förstöra leken eller att smyga efter då barnet inte får vara med i samspelet. Detta beteende 

tolkar vi som ett tecken på en skyddsmekanism; ett sätt för barnet att klara av besvikelsen av 

att bli avvisat från leken. Vi tolkade dessa svar kring sabotage av andras lek som ärliga och 

ansåg det positivt att barnen ville uttrycka detta inte så önskvärda beteende.  En risk är annars, 

då det handlar om barnintervjuer, att barnen är bra på att genomskåda vilka förväntningar som 

ställs och försöker därför svara så som de tror att den som intervjuar vill höra (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000), vilket även Denscombe (1998) framhåller, i den tidigare 

nämnda, intervjuareffekten. Denna fråga kring samspel och lek kan av barn som ofta blir 

utsatta för utanförskap eller som tar väldigt illa vid sig då de får ett nej från en kamrat ses som 

känslig. Detta kan leda till, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000), att barnet inte 

vill prata om det. Det kan också vara så att dessa barn vill prata mer om det eftersom att det 

upptar en stor del av deras tankar. Utifrån de svar vi har fått vid intervjuerna samt 

analyserandet av videoinspelningarna har vår uppfattning varit att inget barn är utsatt för 

utanförskap, men samtidigt kan det ligga tankar bakom svaren som vi inte har en aning om.  

 

Vid observationen i tamburen framkom det, enligt vår uppfattning, tecken på 

försvarsmekanismer. Den ene pojkens uttryck för sin eventuella avundsjuka gentemot 

kamratens nya skor visades genom elaka kommentarer, vilket också kan kopplas till, det 

tidigare nämnda, begreppet regression (Maltén, 1998). Kommentarerna kan å andra sidan ha 

varit av ärligt tycke och att pojken helt enkelt tyckte att kamratens nya skor var så fula som 

han uttryckte. Här anser vi dock att pedagogen ytterligare borde ha lyft fram den sårade 

pojkens känslor i situationen och att försökt få den andre pojken att sätta sig in i hans roll. Det 

är dock inte möjligt att ändra pojkens beteende precis vid konfliktsituationen, utan att i stället 

ta upp detta och liknande händelser vid ett senare tillfälle. Vi menar här att det ibland är en 

fördel att reda upp konflikten, efter några timmar, när båda parter fått lugna ner sig men 

medan det ännu är aktuellt. Tankarna blir ofta klarare med lite perspektiv på händelsen. Den 

aktuella pedagogen kanske även borde ha i åtanke att, inom en snar framtid, starta ett projekt 

kring hur en bra kompis ska vara, för att på så sätt skapa ett bättre klimat i hela barngruppen.  
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Hantering av konflikter 

Vad det gäller barnens svar kring hantering av konflikter uttryckte flertalet en önskan om att 

själva lösa konflikten. Här anser även vi personligen att det är en fördel om barnen kan lösa 

konflikten själva utan inblandning av vuxna. Öhman (2009) menar att vuxna kan vara till 

hjälp genom att endast vara närvarande som ett stöd. Med koppling till tamburobservationen 

och pedagogens sätt att hantera denna konflikt anser vi att det är viktigt att inte ge barnen 

färdiga svar på konfliktlösning. Det går till exempel att utgå ifrån Wahlströms (1996) metod 

enligt följande: vid definition av problemet kan pedagogen stötta och lyssna på båda parters 

känslor samt vara neutral och inte ta någons parti. Pedagogen bör även se till att skapa en lugn 

atmosfär kring situationen. Slutmålet bör vara att komma fram till en så rättvis lösning som 

möjligt där båda parter blir nöjda  

 

Förekommer det skillnader i pojkars och flickors sätt att hantera konflikter? I våra 

intervjusvar visar tendenser till att flertalet av pojkarna säger förlåt då de vill lösa konflikter, 

medan flickornas svar pekade på en mer aktiv handling, såsom att ge en kram, ge en 

komplimang eller att bjuda in till lek. Detta kan vi även koppla till observationen med pojken 

och flickan i sandlådan, där flickan säger förlåt genom att erbjuda sin spade. Även resultat av 

forskning tyder på att flickor ofta använder sig av en mer aktiv handling, än vad pojkar gör, 

för att säga förlåt vid en konfliktsituation (Wahlström, 1996) Vi kan dock inte dra någon 

egentlig slutsats om skillnaden mellan pojkars och flickors sätt att hantera konflikter, eftersom 

antalet informanter, i denna undersökning, är relativt litet. Tendenser visar emellertid att vissa 

mönster kan kopplas till respektive kön.  

 

5.3 Nya insikter   

Informationen från litteratur, intervjuer och observationer har gett oss insikt i fyra-femåriga 

barns tankar och känslor kring eventuella konflikter på förskolan. Materialet har även gett oss 

insikt i eventuella skillnader i flickors respektive pojkars konflikthanteringsmetoder. Det var 

just dessa två huvudfrågor som var vårt syfte med rapporten. Vi hade redan innan vi började 

med rapporten en uppfattning om känslors betydelse vid konflikter och motsättningar. I 

samband med denna rapport har vår medvetenhet kring detta betydligt förstärkts och vi har 

insett betydelsen i att ta tillvara på och hantera de känslor som uppstår för att det inte ska leda 

till förvärrande konsekvenser. Vi har även fått en insikt i vikten av att, som pedagog, kunna 

stötta barnet i att finna en balans mellan att bejaka sig själv och att samtidigt visa respekt för 

andra. Larsson (; Starrin & Svensson (red.), 1994) skriver om det heuristiska värdet i 
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forskningen, vilket innebär att det finns ett krav på att forskningen leder fram till något nytt. 

Vi har inte kommit fram till någon uppseendeväckande nyhet, utan våra tidigare uppfattningar 

bekräftades snarare samt kompletterades med nya kunskaper, som att det till exempel är 

viktigt att pedagoger finner en trygghet i sig själv för att kunna använda sig av samt utveckla 

konflikthanteringsmetoder som är lämpliga för den aktuella barngruppen, och inte bara gå 

efter färdiga metoder (Öhman, 2009). Med hänvisning till Brännlunds (1991) tankar om att 

använda sig av humor i konflikthanteringssituationer har vi fått en insikt i humorns betydelse i 

arbetet med barn och i olika samspelssituationer. Vi menar dock inte att konflikten ska 

skämtas bort, men att konflikter lättare kan bearbetas med ”en gnutta humor”.  
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6. SAMMANFATTNING 

En konflikt innebär en oenighet mellan människor, och är något som förekommit i alla tider. 

Som nämnts i inledningen är utanförskap och mobbning något som det har forskats och talats 

mycket kring inom skolan, dock inte lika mycket inom förskolan.  Vårt syfte med denna 

rapport är att få en insikt i fyra-femåriga barns tankar och känslor kring eventuella konflikter 

på förskolan samt deras hantering av dessa. I vårt intresse finns även ett visst genusperspektiv; 

som här innefattas av att eventuellt upptäcka skillnader i flickors respektive pojkars 

konflikthanteringsmetoder. Då det handlar om konflikter är det omöjligt att utesluta 

känslornas betydelse. Brännlund (1991) framför att tio procent av konflikten är sakinnehåll 

och så mycket som nittio procent är känslor. Öhman (2009) framhåller att det är viktigt att, 

redan i förskolan, arbeta med att ge uttryck för sina känslor samt att skapa en förståelse för 

dem. Det är viktigt för barn att känna sig accepterade utav barngruppen för att få en god 

självkänsla och för den sociala och kognitiva utvecklingen. Det är därför viktigt att på 

förskolan erbjuda många möjligheter till lek och samspel (a.a.). Flertalet forskare och 

författare, som studerats i denna rapport, är eniga om vikten av att bejaka och bearbeta 

konflikter och motsättningar i barns vardag och att då utgå från barnets eget perspektiv. 

Denna bearbetning av konflikter motiveras med att undvika att dessa inte leder till senare 

utanförskap och mobbning. 

 

Med hjälp av antalet tio barn har vi i intervjuer och observationer fått en insikt i barns tankar 

och känslor kring hur en bra kompis ska vara samt hur konflikter kan hanteras. En bra kompis 

sammanfattades som snäll, glad och bra på att leka. Vid uteslutning från samspel med andra 

barn visade övervägande svar på känslor såsom ilska och ledsamhet. Vad det gäller svaren 

kring barnens hantering av konflikter framkom det att det går att både säga och ”att göra” 

förlåt. Några förslag var att ge en kram eller en komplimang. I intervjusvaren framkom att 

dessa aktiva handlingar främst förekom hos flickor, medan pojkar endast verbalt uttryckte 

ordet förlåt. Detta resultat förstärktes genom en av våra observationer från barnens vardag. Vi 

kunde dock se tendenser till att intervjuer och observationer i vissa fall var motsägande, då 

barnen inte handlade efter vad de verbalt uttryckte. Utifrån resultatet kan vi slutligen 

konstatera att en stor del av fyra-fem åriga förskolebarns vardag handlar om samspel. I detta 

samspel förekommer både olika former av känslor samt vardagliga konflikter. 
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7. VIDARE FORSKNING OCH FRAMTIDSPERSPEKTIV  

I samband med arbetet kring denna rapport har det väckts ett intresse kring vilka egenskaper 

det krävs av barnen för att de ska fungera i samspelet med övriga barn samt trivas och må bra 

på förskolan. Vidare frågor till ett fortsatt arbete kan vara att undersöka vilka egenskaper 

pedagoger anser att barn behöver för att klara sig i dagens och framtidens förskola? Måste 

barn redan som tvååringar vara tuffa och ha vassa armbågar för att klara sig i dagens förskola? 

Hur bibehålls då respekten och empatin gentemot kamraterna?  Är det någon skillnad mellan 

barn som går i en förskola på glesbygden eller i en tätort? En enkätundersökning kan här 

göras bland pedagoger på glesbygden respektive tätorten. Intresset kring den sista frågan 

grundar sig i att det, enligt våra erfarenheter, ofta förekommer förutfattade meningar om att 

det råder tuffare klimat på större och mer centralt belägna förskolor i jämförelse med 

landsbygdens förskolor med bland annat färre antal barn. 

 

Maltén (1998) poängterar den förändrade människosynen, vad det gäller de sociala 

förmågorna, och menar att det i dag ställs stora krav även på de yngre barnen på förskolan. 

Det förväntas att barnen ska ha samarbetsförmåga, förmåga att visa hänsyn samt 

problemlösnings- och konflikthanteringsförmåga. Dessa förmågor innefattas också i 

styrdokumentet Lpfö98:s  strävansmål (Skolverket, reviderad upplaga 2010). Enligt vår 

personliga uppfattning har vi vuxna inom förskola och skola här en mycket viktig uppgift, 

bland annat genom att vara ett gott föredöme. Som tidigare nämnts; ”barn gör inte som vi 

vuxna säger, de gör som vi gör”.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Manual till samtalsbilder, exempel 1 

 

Ibland får Marius inte vara med de andra barnen och leka. 

 

Förslag till frågor om bilden (bilden föreställer en ledsen Marius som inte får vara med 

de andra mössen och leka):  

 

 Vad tycker Marius om det, tror du?  

 Berätta hur du tror det är med honom på den här bilden.  

 Vad kan han göra?  

 Vad kan de vuxna göra?  

 Vad händer om Marius ber att få vara med och leka?  

 

Förslag till frågor om barnets situation: 

  

 Har det hänt att du inte har fått vara med och leka? Berätta!  

 Vad hände då?  

 Vad tänkte du?  

 Hur mådde du?  

 Vad gjorde du?  

 Vad gjorde de vuxna?  

 Vad gör du om ett barn vill leka med dig och du inte har lust?  
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Bilaga 2 

 

Manual till samtalsbilder, exempel 2 

 

Marius och Jakob är arga på varandra 

 

Förslag till frågor om bilden (bilden föreställer en konflikt mellan Marius och en annan 

mus): 

  

 Vad har hänt?  

 Vad kan Marius göra?  

 Vad kan de vuxna göra?  

 Vad tror du att Marius tänker?  

 Hur känner han sig här, tror du?  

 Berätta om vad de kan göra för att bli vänner igen.  

 

Förslag till frågor om barnets situation: 

  

 Berätta om en gång du blev osams med någon i förskolan.  

 Vad hände?  

 Vad gjorde du?  

 Hur kände du dig?  

 Vad gjorde den vuxna?  

 Vad gör du om du blir osams med någon nu?  

 Vad gör du för att ni ska bli vänner igen?  

 Hur kan man se på dig att du är arg?  
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Bilaga 3  

”Olweusprogrammet” 

Programmet har en psykologisk ansats som riktar fokus på individerna. Olweus betonar 

behovet av en fast och systematisk strategi för att reducera och förebygga mobbning och för 

att skapa en trygg lärmiljö i skolan. Olweus program utgår ifrån vissa grundprinciper som 

bland annat handlar om att skapa en skolmiljö som präglas av värme och engagemang från de 

vuxna, med mycket klara gränser för vad som är oacceptabelt beteende. Alla vuxna i skolan 

ska fungera som auktoriteter och förebilder och skolan ska ha bestämda regler för elevernas 

beteende i skolan. Reglerna ska vara kända av eleverna och föräldrarna. Elever som inte följer 

reglerna utsätts för sanktioner. Sanktionen kan vara att be om ursäkt, att ersätta förstörda 

kläder med egna fickpengar eller att gå miste om något privilegium. Programmet innehåller 

åtgärder på individnivå, klassnivå och skolnivå.  

                                                                                           (Kopierat från www.skolverket.se)  
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågorna: 

 

1. Hur tycker du att en bra kompis ska vara? 

 

2. Hur kan du säga ”nej” till någon som vill vara med och leka på ett snällt sätt? 

 

3. Hur känns det om du vill vara med och leka men inte får det? 

 

4. Vad kan göra dig arg och ledsen när du leker med kompisar? Vad gör du när du blir 

arg? 

 

5. Hur känns det när du har gjort någon arg eller ledsen? 

 

6. Du och en kompis bråkar om något. Hur kan ni göra för att sluta bråka? Hur känns 

det när ni blir sams igen? 

 

7. Om du bråkat med en kompis, hur gör du för att ni ska bli sams igen? 

 

8. Vad tycker du att en fröken ska göra när barn bråkar med varandra? 

 

 
 
 
 
 


