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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att tillföra ny kunskap om hur pedagoger verksamma inom förskola 

och förskoleklass upplever, och förhåller sig till barns konflikter. Studien syftar även till att 

utforska vilken betydelse pedagoger upplever att känslor spelar, i relation till barns konflikter. För 

att uppnå studiens syfte användes halvstrukturerad intervju som metod. Empirin i denna studie 

bygger på två intervjuer med förskoleklasslärare, och fem intervjuer med förskollärare. 

Studien har visat att pedagogerna upplever arbetet med barns konflikter som meningsfullt. En 

gemensam nämnare i pedagogernas upplevelser av barns konflikter är att de kan leda till ett bättre 

klimat i barngruppen. Pedagogerna menar även att alla konflikter i största mån måste ges 

uppmärksamhet, även om man inte nödvändigtvis måste ingripa i alla konfliktsituationer. Barnen 

måste också ges utrymme och möjlighet att bearbeta konflikter själva. Ett sådant arbetssätt 

förutsätter en lyhördhet hos pedagogerna. 

Att tyda barns känslor i en konfliktsituation kan också kräva mycket eftertanke, än mer 

komplicerat blir det ifall barnet inte kan sätta ord på vad det är barnet upplever som frustrerande, 

menar pedagogerna. Mot bakgrund av pedagogernas upplevelser har denna studie visat att 

barnets förmåga att uttrycka sig verbalt kan ha betydelse för hur barnet reagerar i en konflikt. 

 

Nyckelord: konflikter, konflikthantering, emotioner, känslomässig mognad 
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Inledning 

Som avslutning på min lärarutbildning har jag valt att skriva ett examensarbete om yngre barns 

konflikter och hur man som lärare kan hantera dessa. Detta ämne kändes tidigt som ett självklart 

val, vilket bottnar i många orsaker. En av de främsta anledningarna var att jag upplevde att min 

teoretiska referensram inom området konflikthantering var delvis bristfällig. Ett kunskapsmässigt 

uppsving skedde däremot under kursen specialpedagogik 30hp, vilken jag i många avseenden 

håller som den främsta av alla kurser jag läst. Denna kurs borde enligt min mening vara 

obligatorisk för alla lärarstudenter då den var förträffligt berikande, vilket i sin tur föranledde att 

jag ville dyka ännu djupare i all den litteratur man endast hunnit ögna igenom.  

Tillfällen då jag fått möjlighet att hantera konflikter rent praktiskt har det däremot inte varit 

brist på under den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag fick tidigt erfara hur tålamodskrävande 

det kunde vara att få barnen att komma överens och att konflikter kunde handla om, och utlösas 

av, precis vad som helst. Varje konflikt – hur prövande den än varit – har därför gjort att jag 

blivit en erfarenhet rikare, och i förlängningen också duktigare på att hantera nästkommande 

konflikt.  

Jag blev följaktligen varse om att konfliktfria arbetsdagar inte existerar, vare sig i förskolan 

eller i skolan. Så det var bara att göra det bästa av saken, det vill säga, ge sig i kast med 

konflikterna utan tveksamhet. Efter ett tag började jag dock dels fundera på hur jag själv gör när 

jag lyckas få barnen att bli sams, och dels fundera på vad andra gör för att åstadkomma samma 

effekt. Jag började således tidigt observera andra pedagogers sätt att handla i barnens 

konfliktsituationer, och har sett både inspirerande och avskräckande exempel i förskolor och 

skolor. De inspirerande exemplen har fungerat som vägvisare, och därigenom lagt grunden till 

den handlingsrepertoar jag förfogar över idag. 

I nationalencyklopedin så definieras begreppet konflikt som en motsättning som kräver en 

lösning (www.ne.se, 2014-02-08). Att kalla det för en lösning kan dock få själva ordet konflikt att 

uppfattas som särdeles enkelt, anser jag. Barns konflikter ska man inte förringa, de betyder något 

för de inblandade, annars skulle det väl aldrig ha blivit en konflikt från första början? Detta arbete 

har fördjupat min förståelse av den mångfald av perspektiv som barns konflikter kan belysas 

utifrån. Jag känner således att min professionella verktygslåda är full, och redo att komma till 

användning. 

Avslutningsvis vill jag tacka min familj för ert stöd, och i synnerhet min son Hanno. Nu är 

pappa äntligen färdig med sin evighetsläxa. Jag vill även tacka min handledare Johanna Swahn för 

ovärderliga tips och synpunkter. Sist men inte minst vill jag tacka alla pedagoger som tagit sig tid 

att svara på mina frågor. 
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Bakgrund 

Inledning 

Vilka förmågor är nödvändiga för barn att tillägna sig under sin uppväxt för att kunna 

frambringa, tillhöra och bibehålla goda relationer med andra människor? Havnesköld (1998) 

hävdar att svaret på denna fråga skulle kunna kopplas till olika aspekter av vad som allmänt i 

dagens läge brukar betecknas som sociala förmågor. På ett teoretiskt plan står dessa förmågor i 

nära förbindelse med begreppet känslomässig eller även kallad emotionell intelligens, och har i 

samband med det fått en djupare innebörd (Havnesköld, 1998, s. 103). Detta begrepp kommer vi 

återkomma till längre fram.  

Utifrån ett interpersonellt perspektiv måste emellertid en annan relevant fråga ställas först. 

Vilka orsaksförklaringar kan man hänvisa till då mellanmänskligt samspel inte fungerar? Att leva 

tillsammans i grupp leder oundvikligen till att risken för konflikter ökar, både hos djur och hos 

människor, slår Ljungberg (1998) fast. I takt med evolutionen har dock djuren anammat en rad 

olika biologiska mekanismer för att kunna fungera i sociala grupper och leva tätt tillsammans 

(Ljungberg, 1998). I detta sammanhang lyfter Ljungberg (1998) fenomenet dominanshierarki, 

vilket är en biologisk mekanism som i många avseenden ger en förklaring till djurs 

konfliktbeteenden (se exempelvis De Waal, 1989). Detta innebär således att individerna i en 

grupp inrättar sig efter en hierarkisk ordning där den som står i lägre rang lämnar företräde, utan 

att ta en konflikt, för en individ som står i högre rang (Ljungberg, 1998, s. 252).  

Denna inledande koppling till djurens konfliktbeteende är inte oväsentlig. Forskning som 

utförts inom förskolegrupper (se exempelvis Strayer, 1992) har visat att även förskolebarn i viss 

mån förefaller att inrätta sig efter dominanshierarkier då konflikter uppstår. Dominanshierarkier 

kan därav i den kontext som förskolan utgör fungera som en verkande mekanism för att reducera 

konflikter och deras intensitet (Ljungberg, 1998, s. 253).  

Både Havnesköld (1998) och Ljungberg (1998) framhåller att människors konflikter och 

känslor som enskilda fenomen, och konflikter och känslor i relation till varandra, i modern tid 

fått ett alltmer större utrymme i olika forskningsfält. Mot bakgrund av detta växande intresse kan 

det således vara angeläget att ta reda på vilka attityder till konflikter och känslor som inryms i den 

kontext som dagens förskola, och skola utgör. 

En utflykt till verkligheten 

”Hälften av alla niondeklassare har upplevt konflikter i skolan, och flickor har lättare för att 

hamna i någon form av dispyt med lärare och kamrater.” Detta alarmerande påstående är hämtat 

från en artikel i Lärarnas tidning (Rudhe, 2012). Artikelförfattaren har granskat ett preliminärt 
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resultat av ett forskningsprojekt kring konflikter i skolan (se Hetzler, 2012). Fyra skolor i Skåne 

och fyra skolor i Stockholm har granskats i denna studie med anledning av att anmälningarna om 

kränkande behandling har ökat dramatiskt de senaste åren, skriver Rudhe (2012). En tänkbar 

orsak till detta skulle kunna vara att vi blivit sämre på att hantera konflikter i vardagslivet påvisar 

studien (Rudhe, 2012, se Hetzler, 2012). Studien har även visat att de flesta elever vill lösa sina 

konflikter själva, utan hjälp från de konflikthanteringsmetoder som skolan tillhandahåller. En 

förklaring till detta kan vara att eleverna upplever att metoderna förvärrar konflikten, genom att 

flera elever dras in i den (Rudhe, 2012). 

En nyare artikel i Förskollärarnas tidning visar att konflikter är ett högst angeläget ämne även 

inom förskolan. Götberg (2014) illustrerar temat konflikter utifrån en mängd olika perspektiv, allt 

ifrån dispyter mellan kollegor till hur man arbetar i barngrupp med konflikthantering. Götberg 

(2014) har i sin artikel tittat närmare på en förskola som arbetar utifrån en tanke där man 

uppmuntrar barnen att sätta ord på sina känslor, när konflikter uppstår i förskolegruppen. En 

viktig ledstjärna för personalen är i sin tur att inte låta förutfattade meningar återspegla sig på 

barnens konflikter.  

Detta sätt att arbeta kan till stor del knytas an till olika modeller som syftar till att lära barnen 

hantera sina känslor. Vissa förskolor har även en utstakad EQ-profil, vilket inte är en pedagogik i 

sig, utan kan mer ses som ett förhållningssätt, skriver Götberg (2014). En modell som förskolor 

använder sig av är bland annat EQ-trappan som innebär att barnen ska få verktyg att lära sig 

identifiera sina egna känslor och i förlängningen också uttrycka dem. Kommunikationen är 

därmed en viktig del för att lösa konflikt- och problemsituationer (Götberg, 2014, s. 35). 

I en debattartikel hämtad från tidningen Fritidspedagogik belyser Andersson (2013) på ett 

liknande sätt känslolivets roll för att få samspelet mellan elev och lärare att fungera. Lärarens 

förhållningssätt till elevernas konflikter står här i fokus, vilket bygger på att se konflikter mellan 

elever som utvecklande (se även Wennberg, 2004). Ett klassrumsklimat där konflikter ses som 

utvecklande ställer emellertid krav på läraren, i detta sammanhang är lärarens ledarskap nyckeln, 

skriver Andersson (2013). En förutsättning som detta ledarskap bygger på är att läraren har 

utvecklat en god självkännedom, vilket likaledes innebär att kunna identifiera sina egna känslor. 

Att hantera och ta ansvar för sitt eget känsloliv kan i förlängningen leda till att man blir bättre på 

att identifiera vad andra känner, skriver Andersson (2013).  

Götbergs (2014) och Anderssons (2013) debattartiklar kan med fördel få användas som 

utgångspunkt och sättas in i ett vidare perspektiv. Arbetsmodeller för att lära elever att handskas 

med sina känslor har under de senaste tio åren blivit allt mer vanliga i svenska skolor, menar 

Philipsson (2010). Det finns ett flertal olika modeller, däribland SEL, som står för socialt och 

emotionellt lärande. Denna modell syftar till att utveckla förmågan att känna igen och kontrollera 

känslor, lösa problem effektivt, och att skapa och bevara positiva relationer med andra människor 

(Philipsson, 2010, s. 6). Sett ur ett historiskt perspektiv har denna modell sitt ursprung i USA, där 

den främst grundlades av Daniel Goleman vars bok Känslans intelligens fick ett stort genomslag då 
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den publicerades i mitten av 90-talet (Philipsson, 2010, s. 2). Genom att uppmärksamma den 

känslomässiga intelligensen har Goleman riktat ljuset mot frågor som rör dels självkänsla, empati 

och moral, men även konfliktlösning och social kompetens (Havnesköld, 1998, s. 104). Efter 

denna översikt av framträdande forskning och tongivande samhällsdebatt som knyter an till 

konflikter och konflikters känslomässiga påföljder väntar nu en historisk tillbakablick. 

Mot en förändrad barnsyn 

Skolans sätt att hantera konflikter måste förstås ur ett historiskt perspektiv, menar Ellmin (2008). 

Konflikter har existerat i skolan i alla tider, men de har benämnts olika, tagit sig olika uttryck och 

bemötts på olika sätt, beroende på rådande samhällsvärderingar (Ellmin, 2008, s. 23). Lärarens 

roll har med anledning av skolans utveckling också förändrats (se även Maltén, 1998). Från att 

med hot om bestraffning fostra eleverna moraliskt i enlighet med en religiös grundsyn, till att i 

dagens skola fostra eleverna till att bli demokratiska samhällsmedborgare (Ellmin, 2008, s. 23-31). 

Den konflikthantering som användes i skolan förr skulle idag kunna beskrivas i termer av 

maktutövning och tvångsstrategier, men även som en bristande empati inför barns och 

ungdomars behov och integritet, menar Ellmin (2008).  

Skolan som institution har således genomgått en stor förändring över tid, vilket i mångt och 

mycket även avgjort hur läroplanerna utformats, understryker Ellmin (2008). I läroplan för 1980 

beskrevs för första gången hur elever skulle fostras till demokratiska medborgare som visar 

respekt och förståelse för andra människor. Detta förhållningssätt vilket innebar att skolan skulle 

förmedla demokratiska värderingar, kan sägas vara grunden till det som idag kallas för skolans 

värdegrund (Ellmin, 2008, s. 41). 

Ett övergripande syfte 

I läroplan för förskolan så framgår det med tydlighet att ”/…/ arbetslaget ska stimulera barnens 

samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och 

respektera varandra” (Skolverket, 2010, s. 9). I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet så kan man vid en närmare jämförelse med förskolans läroplan uppmärksamma att 

formuleringar med anspelningar på elevers konflikter är sparsamt använda. Däremot förordas ett 

demokratiskt förhållningssätt helt i linje med skolans värdegrund, vilket dessa rader beskriver 

”/…/ alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” (Skolverket, 2011, s. 

12).  

Konflikter kan problematiseras utifrån en mängd olika infallsvinklar. Thornberg (2013) 

skildrar konflikter mellan människor såsom motsättningar genom ord, känslor och handlingar. 

Jag har i detta arbete valt att lägga ett större fokus på konflikters relation till känslor, då min åsikt 

är att forskningen på detta område är delvis bristfällig. Av den anledningen har jag även upplevt 
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det som problematiskt att finna litteratur som berör barns konflikter med kopplingar till 

oberoende forskning, då den mesta av litteraturen utgörs av olika modeller för konflikthantering. 

Grunden i forskningen har således känts ensidig då dessa böcker försöker åberopa sin metod att 

hantera konflikter som den främsta.  

Det övergripande syftet med detta arbete är dels att ta reda på hur pedagoger i förskola och 

skola arbetar med konflikter mellan barn, och dels hur pedagogerna upplever att barnen påverkas 

känslomässigt av konflikter. I och med det vill jag ge ett relevant bidrag till detta 

tvärvetenskapliga forskningsfält. 
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Litteraturöversikt 

Detta avsnitt avser att inledningsvis belysa tidigare forskning om dels konflikter, men även 

konflikthantering. Därefter följer en ansats att belysa hur forskningsfältet som har känslor som 

område utvecklats över tid. Dels kommer olika teorier som berör känslors funktion i det 

mellanmänskliga samspelet att lyftas fram, men även teorier om känslor som inre mental process 

hos individen. Konflikter och känslor kommer således att förklaras ingående i detta avsnitt. Min 

strävan är därmed att försöka ge läsaren en helhetsbild, från definitioner av konflikter och känslor 

i vid bemärkelse, till snävare tolkningar av dessa begrepp. 

Tidigare forskning om konflikter 

Konflikters innebörd 

Ordet konflikt härstammar från latinets conflictus vilket kan översättas till sammanstötning, det vill 

säga en kamp mellan olika krafter, eller enkelt uttryckt en intressemotsättning, menar Marklund 

(2007). En människas upplevelse av en konflikt är dock subjektiv, vilket gör att en entydig 

definition blir svår att skriva fram, påpekar Ellmin (2008). Trots det har över tid en mängd 

definitioner av begreppet konflikt presenterats. I denna mångfald av försök att sätta ord på 

konflikters innebörd kan skönja vissa gemensamma nämnare, vilket är att något slags oförenlighet 

föreligger (Ellmin, 2008, s. 11).  

Konflikter uppstår dessutom inte ur tomma intet, de är skapade av och ur oss människor. Att 

förstå vad konflikter egentligen är och hur vi påverkas av dem är således en grundläggande 

nödvändighet för att kunna arbeta med dessa (Marklund, 2007, s. 55).  

I anslutning till den realitet som barnens skoldag utgör kan konflikter i förlängningen framstå 

som mycket komplexa uppgifter att lösa för pedagoger, menar Ellmin (2008). Det behövs ingen 

längre insyn i skolans värld för att intyga att konfrontationer är oundvikliga och ibland till och 

med nödvändiga, och att de ofta leder till konflikter på olika plan (Ellmin, 2008, s. 11-12). Detta 

kan även förankras i Marklunds (2007) konstaterande att konfliktnivån i samhället ökat (se även 

exempelvis Brå 2006:7; Brå 2004:3), och genom detta är konflikter för många elever ett 

återkommande element i skolmiljön. Kommunikationsmönstret i skolan kan därför ibland 

utgöras av både fysiskt och psykiskt våld, vilket i en viss del av fallen kan handla om kränkande 

behandling, men även regelrätt mobbning (Marklund, 2007, s. 55).  

Konflikters ursprung 

Orsaken till att konflikter uppstår beror generellt på att en eller flera individer upplever en 

konflikt inom sig, menar Marklund (2007). En konflikt kan således förekomma inom en individ, 
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mellan två eller flera individer eller mellan olika grupper, mellan individer i grupperna, 

organisationer och i förlängningen mellan länder (Marklund, 2007, s. 73). Man kan därmed enligt 

Marklund (2007) slå fast att konflikter återfinns på alla nivåer i samhället. Marklunds (2007) 

resonemang kan även avgränsas och ställas i relation till hur forskningen över tid framställt barn 

och elevers konflikter i skolan.  

Enligt Ellmin (2008, s. 29-30) har bakomliggande orsaker till konflikter och konfliktbeteenden 

i olika forskningsstudier sett relativt lika ut även om man blickar tillbaks till 60- och 70- talet. 

Utifrån ett genusperspektiv tenderar pojkar likväl förr som nu att lösa konflikter genom våld, 

aggression är således ett återkommande konfliktbeteende (se exempelvis Hansen & Herolf, 1969; 

Månsson, 1971). Ellmin (2008, s. 29) menar även att forskningen visat att hur barn bearbetar 

konflikter är beroende på vart de befinner sig utvecklingsmässigt, samt att språket har betydelse 

för barnets förmåga att förstå konflikten (se även Borg & Hultman, 1973).  

Nyare studier (se exempelvis Kallstenius, 2010) har även fokuserat på konflikter utifrån 

sociologiska faktorer, vilka har visat att konflikter kan uppstå och påverkas av kulturella men även 

socioekonomiska skillnader mellan eleverna (Ellmin, 2008, s. 61). 

Konflikters systematik 

Konflikter kan med fördel delas in i olika nivåer för att begränsa negativ verkan och underlätta 

eventuella åtgärder, att identifiera konfliktnivån är således en initial punkt i konfliktbearbetningen 

(Marklund, 2007; Ellmin, 2008). En uppdelning av konfliktnivån kan, enligt Marklund (2007), se 

ut på följande sätt: 

 

 Intrapersonella konflikter – Konflikter inom en individ som ofta består av samvetsproblem, 

aggressionsblockeringar, ambivalens mm. 

 Interpersonella konflikter – Konflikter mellan individer, mellanmänskliga, vilka ofta beror på 

olika åsikter i frågor om fakta, värderingar, sakinnehåll, personkemi mm. 

 Apersonella konflikter – Konflikter mellan grupper är systemkonflikter som kan bero på 

mål, roller, strukturer, resursfördelning mm. 

 Intergruppkonflikterna – Konflikter inom och mellan en grupp – en kombination av ovan 

nämnda konflikttyper (Marklund, 2007, s. 73). 

 

Ett liknande resonemang för även Thornberg (2013, s. 216) som menar att en grundläggande 

distinktion kan göras mellan två typer av konflikter, de som äger rum inom människor och de 

som äger rum mellan människor.  

Kognitiva konflikter är exempel på konflikter som äger rum inom människor. Kognitiv konflikt 

betyder att en individ, t.ex. en elev, upplever en motsättning inom ramen för sina egna 

föreställningar eller mellan sina föreställningar och nya erfarenheter som han eller hon gör. En 

sådan konflikt anses göra individen otillfredsställd och motiverar honom eller henne till att söka 
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klarhet för att så att säga få ihop sin ”världsbild” igen. Kognitiva konflikter kan på så sätt vara en 

drivkraft för lärande (Thornberg, 2013, s. 216).  

Mellanmänskliga konflikter handlar om motsättningar som uppstår mellan två eller flera 

individer. I detta sammanhang kan man säga att en konflikt är en interaktion i vilken två eller 

flera motsätter sig varandra genom ord, känslor eller handlingar (Thornberg, 2013, s. 217). 

Olika attityder till konflikter 

Mot bakgrund av att det finns olika typer av konflikter som alla har sin särskilda prägel finns det 

likväl en variation av olika individuella sätt att konfrontera en konflikt. För att förstå människors 

känslor, föreställningar, attityder, upplevelser och handlingsval, måste vi också känna till hur olika 

människor kan tänkas reagera i en konfliktsituation (Ellmin, 2008, s. 97). 

Marklund (2007, s. 77) menar att inom litteraturen som behandlar konflikthantering (se 

exempelvis Brännlund, 1991; Ekstam, 2004) brukar i allmänhet fem individuella konfliktstilar 

finnas representerade. Konfliktstilarna som litteraturen beskriver är dessa: undvikande, forcerande, 

anpassande/överslätande, kompromissande och kommunicerande. Enligt teoribildningar inom detta 

område kan de individuella konfliktstilarna till stor del ses som avhängiga i vilken utsträckning 

man är beredd att driva, respektive ge efter för sina egna intressen (Marklund, 2007, s. 77).  

 Individer som anammar den undvikande konfliktstilen tenderar som ordet antyder att dra sig 

undan när konflikter äger rum. För att som mål undvika konflikten helt och hållet är individen 

ifråga dessutom beredd att tillgodose motpartens intressen, de egna intressena är således av 

sekundär art (Marklund, 2007, s. 77). Ellmin (2008, s. 98) menar att en förklaring till denna 

konfliktattityd kan bero på en känslomässig kluvenhet, vilket dels kan bottna i en intellektuell, 

men även emotionell otillräcklighet i den uppkomna situationen.  

I kontrast till föregående beskrivning finner vi den forcerande konfliktstilen, vilket innebär att 

individen strävar efter att vinna konflikten utan att ta någon som helst hänsyn till övriga 

inblandade, motpartens intressen är således av ringa betydelse (Marklund, 2007, s. 78). I likhet 

med den undvikande konfliktstilen låter individer som tillämpar den anpassade/överslätande 

konfliktstilen sina egna intressen stå tillbaks till fördel för sin motpart. Skillnaden är däremot att 

individen väljer att konfrontera konflikten genom att dels anpassa sitt handlande efter den andres 

behov och dels släta över konflikten. Detta agerande brukar resultera i att ingen av parterna 

upplever att konflikten får ett gemensamt avslut (Marklund, 2007, s. 78). Dessa konfliktbeteenden 

kan även relateras till Ellmins (2008) resonemang om konflikters efterverkan. En konflikt har 

klart destruktiva konsekvenser om de inblandade är otillfredsställda med utfallet, och upplever att 

de förlorat eller försämrat den inbördes konflikten (Ellmin, 2008, s. 74). 

Den kompromissande konfliktstilen bygger som ordet antyder på att parterna försöker enas kring 

en ömsesidig uppgörelse. Denna uppgörelse förutsätter emellertid att de inblandade parterna i 

någon form gör avkall på sina egna krav och intressen, vilket kan medföra att någon av parterna 

inte känner sig riktigt nöjd men ändå accepterar lösningen på konflikten (Marklund, 2007, s. 78).  



13 

 

Avslutningsvis följer den kommunicerande konfliktstilen vilken till skillnad från övriga konfliktstilar 

innebär att de inblandade fäster stort värde på både sina egna men även motpartens intressen. 

Den kommunicerande konfliktstilen brukar i regel ta mer tid i anspråk då den förutsätter att de 

inblandade lyssnar på varandra och tar del av motpartens argument. Detta brukar i sin tur 

medföra kreativa lösningar där samtliga individers behov blir tillgodosedda (Marklund, 2007, s. 

79). En konflikt har klart konstruktiva konsekvenser om de inblandade är tillfredsställda med 

utfallet, och upplever att alla har vunnit något i situationen betonar Ellmin (2008, s. 74). 

Även Thornberg (2013) drar en tydlig skiljelinje mellan konflikter vars konsekvenser är 

konstruktiva, respektive destruktiva. En konstruktiv konflikt kännetecknas av att parterna har 

förstärkt sin inbördes relation, vilket även främjar framtida konfliktlösningar sinsemellan. En 

destruktiv konflikt kan i detta sammanhang ses som motsatsen, vilket dels kan innebära att 

parternas relation stagnerar, men även hämma att framtida konflikter utmynnar i konstruktiva 

lösningar (Thornberg, 2013, s. 270-274). 

Mot bakgrund av denna beskrivning av attityder till konflikter bör det emellertid poängteras 

att konfliktstilarna som nämnts i detta avsnitt inte är statiska, utan kan flyta in i varandra, menar 

Marklund (2007). Modellen med de fem konfliktstilarna är ett oslipat verktyg för att förstå hur 

människor i praktiken agerar i konfliktsituationer. En ökad förståelse av den variation av 

individuella attityder till konflikter som finns är dock betydelsefull. Denna förståelse kan ge den 

person som fått i uppdrag att hantera en konflikt en initial indikation på hur motparterna 

förväntas agera (Marklund, 2007, s. 77-79). 

Konflikthantering i praktiken 

Thornberg (2013, s. 213) hävdar att konflikter är naturliga händelser i välfungerande grupper och 

att det är sättet konflikter hanteras på som avgör ifall de är destruktiva eller konstruktiva. 

Konflikter kan även fungera som viktiga lärtillfällen för eleverna. Detta förutsätter dock att läraren 

har en välutvecklad kunskap om konflikthantering (Thornberg, 2013, s. 213).  

Kolfjord (2009) har genomfört en fältstudie inom ramen för projektet Mångkontextuell barndom: 

skola, fritid och familj i förändring och gränsöverskridande vid Malmö Högskola (se 

www.mangkontextuellbarndom.se, 2014-05-17). Syftet med detta forskningsprojekt har varit att 

utvärdera hur en F-6 skola arbetat med konflikthanteringsmodellen kamratmedling (se även 

Marklund, 2007). Denna modell bygger i hög grad på att elever själva ska lösa konflikter mellan 

varandra. Kamratmedling är ett alternativ till andra konflikthanteringsmodeller som grundar sig 

på disciplinära åtgärder. Detta medför att denna modell kan beskrivas som både en avreglerande 

och reglerande praktik med målsättningen att reducera konflikter mellan elever (Kolfjord, 2009, s. 

122).  

En bärande princip i kamratmedling utgår från begreppet reparativ rättvisa. Målet med reparativ 

rättvisa är att upprätta eller återställa maktbalansen mellan parterna som befinner sig i en konflikt. 

Detta kan översättas till att man strävar mot en social likställdhet i relationen, vilket uppnås när 
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dialogen mellan parterna är fri och öppen. Reparativ rättvisa syftar därmed till att reparera 

relationer, vilket i sin tur betyder att reparativ rättvisa i grunden är relationell (Kolfjord, 2009, s. 

125).  

Känslor utgör en av beståndsdelarna i en konfliktsituation, och får av den anledningen inte 

underskattas. I synnerhet kan det vara viktigt att vara medveten om känslors betydelse vid 

situationer då två parter ska försonas (Kolfjord, 2009; Thornberg, 2013). För att en lösning på en 

konflikt ska kännas godtagbar för de inblandade är det viktigt att ringa in de känslor som 

konflikten framkallat. En försoning mellan två parter kan i många fall handla om att få tillbaka en 

förlorad självkänsla, menar Kolfjord (2009, s.122). Det bör i detta sammanhang även belysas att i 

såväl teoribildning om konflikter och försoning som i olika medlingsstilar förhåller man sig olika 

till vikten av förlåtelse. En del forskare (se exempelvis Kofoed, 2008) hävdar också att en konflikt 

kan förstärkas ifall parterna ber varandra om förlåtelse innan den sociala obalansen dem emellan 

återupprättats (Kolfjord, 2009, s. 123).  

Detta sätt att se på försoningens innebörd kan anknytas till Thornbergs (2013, s. 223) 

diskussion om hur lärare tenderar att försöka lösa konflikter mellan elever genom att uppnå 

enighet, eller med andra ord konsensus. I detta förhållningssätt finns en dualism där läraren å ena 

sidan strävar mot att eleverna ska komma överens, men å andra sidan samtidigt försöker ta 

hänsyn till de enskilda elevernas autonomi och integritet. En alltför snabb konfliktlösning där 

eleverna uppmanas av läraren att direkt säga ”förlåt” till varandra kan medföra att man uppnår en 

ytlig konsensus, eller en konsensus på låtsas (Thornberg, 2013, s. 223). 

Tidigare forskning om känslor 

Känslors innebörd 

Ordet emotion (känsla) kommer ursprungligen från det latinska verbet movere som betyder att röra 

sig. I både engelskan och franskan är termen emotion vanligt förekommande, vars betydelse kan 

ses som liktydigt med det svenska ordet känsla. Ett gammalt svenskt ord för känsla är 

sinnesrörelse, vilket föranleder att man även kan se en koppling till ordets latinska ursprung i det 

svenska språket (Brodin och Hylander, 2002, s. 17). Känslor är ofta mångfacetterade och 

svårgripbara. De omformas och förändras i ett ständigt flöde och omfattar både minnen av 

sinnesintryck och upplevelser i nuet där alla sinnen är engagerade. Därför kan det vara näst intill 

omöjligt att sätta ord på känslomässiga upplevelser (Brodin och Hylander, 2002, s. 17).  

Trots emotionernas stora betydelse i våra liv har känslor under en lång period inte ansetts 

vetenskapligt rumsrena inom forskningen som istället fokuserat på kognitionen, det vill säga vårt 

tänkande (Sonnby-Borgström, 2005, s. 11). Utvecklingen av affektteorin (se exempelvis Tomkins, 

1991) har dock kastat nytt ljus över forskningen kring människans känsloliv.  

Affektteorin bygger på att människan föds med en uppsättning grundaffekter, några av dessa 

affekter kan sägas fungera som känslomässiga försvarsmekanismer, men även som 
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kommunikativa instrument för att det lilla barnet ska kunna samspela med sin omgivning genom 

att uttrycka sina känslor. Dessa affekter är: Glädje, intresse, förvåning, rädsla, ledsenhet, ilska, skam, 

avsmak och avsky (Brodin och Hylander, 2002, s. 21-26). Affekterna är således den biologiska 

grunden för känslorna, men så fort barnet är fött börjar en interaktion med omgivningen som ger 

varje barn unika upplevelser. Den individuella upplevelsen av affekten är därigenom ett 

psykologiskt fenomen (Brodin och Hylander, 2002, s. 21).  

Olika perspektiv på känslor 

Med utgångspunkt i det vetenskapliga antagandet att känslorna har biologisk grund och är 

nedärvda sedan födseln, är känslor ett så pass komplext fenomen att de kan beskrivas ur många 

andra perspektiv, menar Brodin och Hylander (2002). Känslor kan dels beskrivas utifrån ett 

naturvetenskapligt perspektiv i termer av signalsubstanser i hjärnan, denna förklaring ges här ett 

begränsat utrymme. Känslor kan även illustreras utifrån ett humanistiskt perspektiv som ett 

avgränsat subjektivt fenomen som har sitt ursprung i en verklig händelse, självupplevd eller 

upplevd tillsammans med andra människor.  

Ett perspektiv som i detta sammanhang har lämnats större utrymme är emellertid ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv, som bygger på självpsykologisk teori och affektteorin som tidigare 

beskrivits. En avgränsad del av det utvecklingspsykologiska perspektivet handlar således om 

interaktionen mellan barnets biologiska uttryck, psykologiska upplevelser men även samspelet 

med andra människor (Brodin och Hylander, 2002, s. 20-21). Barnets biologiska och psykologiska 

intentioner fungerar därför i växelverkan för att barnet ska kunna orientera sig i tillvaron. I takt 

med att barnet utvecklas blir relationen med andra människor än mer viktig, inte bara för den 

fysiska överlevnaden, utan även för den psykiska (Normell, 2004, s. 33).  

I samband med denna diskussion om affektteorin som vi tidigare varit inne på, kan det vara 

nödvändigt att förtydliga innebörden i vissa centrala begrepp. Termen affekt är således reserverad 

för de fysiska reaktioner som tjänar som drivkraft för vårt handlande. Termen känsla används i 

första hand när en medvetenhet om affekterna uppstått, och människan lärt sig tolka dess 

innebörd. Avslutningsvis så används termen emotioner när affekter och känslor samspelar 

(Normell, 2004, s. 33).  

Människans förståelse och tolkning av sin omvärld anses därmed vara subjektiv. Det breda 

spektrum av sinnesintryck och tidigare erfarenheter som en människa upplever, medför att varje 

individ tolkar sin omgivning på sitt eget unika sätt (Normell, 2004, s. 33). 

 Emotionell reglering 

De senaste 15 – 20 åren har forskning och teoriutveckling rörande känslolivet tagit en ny 

vändning och ”känslor” i vid bemärkelse har blivit ett accepterat område att studera 

vetenskapligt. Detta har inneburit att känslolivets centrala roll i vår psykiska utveckling numera 
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blivit allmänt erkänd, och därmed belyst ur flera olika aspekter (Havnesköld, 1998, s. 106). Inom 

dessa aspekter finner vi bland annat forskning om känslomässig reglering, vilket kommer att 

belysas härnäst. 

Modern forskning om emotionell reglering har rötter både i det psykoanalytiska tänkandet om 

försvarsmekanismer och i mer kognitivt inriktad forskning om stress och coping (Sonnby-

Borgström, 2005, s. 105). Emotioner kan ses som det sätt som vår hjärna använder, och under 

lång tid utvecklat för att möta återkommande adaptiva problem i vår omgivning menar Sonnby-

Borgström (2005). En av nycklarna till förståelse av känslolivet gäller således dess funktion att 

bevara och öka vår arts överlevnad. I denna mening fungerar känslorna som en drivkraft och 

motivationskälla (Havnesköld, 1998, s. 109).  

En funktionell anpassning till miljön kräver dock en reglering och modifiering av 

emotionerna, att omedelbart ge efter för den direkta emotionella impulsen skulle endast leda till 

ett dysfunktionellt handlingsmönster (Sonnby-Borgström, 2005, s. 105). En funktionell 

anpassning av emotionerna är därmed en förutsättning för att människan ska fungera i samspel 

med sin omgivning. I detta sammanhang blir emotionernas uppgift även kommunikativa och 

relationsskapande (Havnesköld, 1998, s. 109). 

Forskningssamhället har över tid utvidgat förståelsen kring begreppet emotionell reglering. 

Sonnby-Borgström (2005) betonar för det första att emotionell reglering kan vara både medveten 

och omedveten till sin karaktär. Den kan äga rum tidigt i den emotionella processen och göra att 

den motivationella tendensen/emotionen inte når ett subjektivt känslomedvetande. Den kan 

också bestå av handlingar där den emotionella regleringen innebär att vi agerar intentionellt för 

att uppnå känslomässigt välbefinnande eller anpassning till situationens krav (Sonnby-Borgström, 

2005, s. 106-107).  

Emotionell reglering kan även ses som en förutsättning, och vital beståndsdel i begreppet 

känslomässig intelligens, vilket oftast används synonymt med termen emotionell intelligens (Havnesköld, 

1998, s. 111). En tydlig uppdelning och förklaring av dessa begrepp, och dess underliggande 

termer kommer att presenteras i nästa avsnitt. 

Mot bakgrund av denna genomgång understryker både Havnesköld (1998) och Sonnby-

Borgström (2005) att barn är speciellt beroende av yttre stöd från personer i sin närhet för 

emotionell reglering, och då i synnerhet reglering av negativa emotioner. Vårt sätt att reglera våra 

emotioner kan tillsammans med flexibla kognitiva processer inverka på våra möjligheter att välja 

situation, tidpunkt och typ av handling som emotionen inriktat oss mot (Sonnby-Borgström, 

2005, s. 107). Hur vi reglerar våra emotioner är således betydelsefullt för både vårt välbefinnande 

och för anpassningen till vår omgivning (Sonnby-Borgström, 2005, s. 107). 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har i denna studie valt att utgå ifrån begreppen emotionell intelligens och känslomässig mognad samt 

dess bakomliggande terminologi som teoretiska utgångspunkter. Även om konflikter kan 
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förklaras, och relateras till en mängd andra olika teoribildningar, vilket läsaren kunnat se i den 

tidigare forskningen. I och med det har jag medvetet valt att avgränsa mitt arbete ifrån övriga 

förklaringsmodeller till konflikters natur. Mitt motiv till detta beslut vilade dels på min strävan att 

kunna presentera en djuplodande analys av studiens resultat, och dels på att läsaren av detta 

arbete skulle få en mångfacetterad bild av konflikters känslomässiga implikationer.  

I min ansats att genomföra en ingående analys har därför Normells (2004, s. 34-37) 

förklaringsmodell av nödvändiga känslomässiga förmågor fått fungera som en första 

utgångspunkt. Jag har även använt mig av Havneskölds (1998, s. 111-112) övergripande 

förklaringsmodell av känslomässiga förmågor som analysverktyg. Denna förklaringsmodell 

bygger i sin helhet på de centrala begrepp som Goleman (1995) ansåg ha betydelse för 

utvecklingen av en emotionell intelligens. Havneskölds (1998) förklaringsmodell har därmed en 

mera omfattande teoretisk förankring. Normell (2004) har däremot genom belysande exempel 

kunnat anknyta sin modell till den kontext som barnen befinner sig i.  

Kärnan i båda dessa förklaringsmodeller är därmed densamma, vilket gjorde att båda dessa 

modeller fick turas om att stå i förgrunden vid analysen. 

Emotionell intelligens 

Inledningsvis behöver vi förtydliga Golemans (1995) ursprungliga innebörd av begreppet 

emotionell intelligens. Den grundläggande strukturen i detta begrepp är sammanlänkad av olika 

känslomässiga förmågor, som verkar i samspel, och är genom detta avhängiga av varandras 

befintlighet för att verka optimalt i mellanmänsklig interaktion (Havnesköld, 1998, s. 111-112). 

Följande framställning av dessa förmågors signum utgår ifrån Golemans (1995) initiala 

beskrivning, men presenteras här i kongruens med Havneskölds (1998) översättning: 

 

 Själviakttagelse – att vara medveten om sina känslor är grundläggande för den emotionella 

intelligensen. Förmågan att kunna härbärgera och tolerera sina egna känslor är avgörande 

för psykologisk insikt och självkännedom. 

 Känslohantering – Detta innefattar att kunna gestalta och reglera sina känslor på ett adekvat 

sätt. Det är framförallt förmågan att bearbeta negativa känslor som avses här. 

 Att kunna motivera sig själv – I detta inryms förmågan till känslomässig självkontroll, vilket 

innebär att kunna reglera sina omedelbara känslomässiga impulser. 

 Empati – denna förmåga innebär att kunna avläsa icke-verbala signaler, och att kunna 

sätta sig in i en annan människas subjektiva värld av tankar och känslor. 

 Att skapa och bevara relationer – Denna förmåga utgår centralt ifrån termen social kompetens. 

Denna kompetens inrymmer både självkännedom, empati och färdigheter att skapa och 

bevara goda relationer. En utvecklad social kompetens avspeglar sig i lätthet att skapa 

kontakt, organisera och lösa konflikter i olika sociala sammanhang (Havnesköld, 1998, s. 

111-112). 
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Känslomässig mognad 

Förmågan att kunna känna igen både egna och andras känslor och handla i enlighet med den 

information som känslorna förmedlar utgör grunden för den förmåga som Normell (2004, s. 18) 

beskriver som känslomässig mognad. Skälet till att jag valt att lyfta detta begrepp är att studier av små 

barn har visat att känslor som tryggt kan uttryckas frigör och underlättar inlärning (se exempelvis 

Bowlby, 1988). Detta begrepp är också en snävare tolkning av begreppet emotionell intelligens som 

beskrevs tidigare (Normell, 2004).  

Normell (2004) påpekar dessutom att känslomässig mognad inte utvecklas av sig själv utan 

förvärvas. En förutsättning för att detta ska ske är emellertid att individen är kapabel att kunna 

identifiera, uttrycka, tolerera och härbärgera sina känslor. Dessa fyra förmågor utgör de bärande 

faktorerna i begreppet känslomässig mognad, då de påverkar och till stor del avgör hur vi handskas 

med vårt känsloliv (Normell, 2004, s. 37). Nu närmast följer en tydligare förklaring av dessa 

förmågors innebörd: 

 

 Identifikation – Hur vet jag om jag är glad, arg eller ledsen? Hur märker jag om andra är 

det? En grundläggande utvecklingsuppgift för varje barn är att lära sig identifiera olika 

känslor hos sig själv, och andra.  

 Expressivitet – Känslor behöver alltså initialt identifieras, men de behöver också kunna 

uttryckas. Den som har god expressiv förmåga håller inte känslorna inombords utan kan 

genom ord formulera dessa till sin omgivning. Denna förmåga innebär också att kunna 

använda olika strategier för att bearbeta svåra känslor, vilket förutsätter att man först har 

identifierat dessa. 

 Tolerans – Innebär att kunna stanna kvar i en obehaglig känsla tills man identifierat dess 

ursprung, och kunnat sätta ord på vad det är man upplever. Ifall vuxna i ett barns 

omgivning aldrig förmår ett barn att få uppleva känslor som känns obehagliga, kan barnet 

börja undertrycka dessa känslor, då de vuxnas handlingar signalerar att de är fel. Ett barn 

som inte lärt sig att uttrycka sina känslor kan t.ex. i slutändan bli rädd för att bli rädd, ifall 

vuxna genom handlingar och ord aldrig tillåter barnet att uppleva känslan fullt ut. I dessa 

sammanhang är det viktigt att visa barnet att det är tillåtet att känna sig t.ex. arg, ledsen 

eller rädd, och även, ifall det behövs hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor. 

 Härbärgering – Innebär att kunna uppehålla sig i en obehaglig känsla så länge det krävs för 

att kunna tillgodogöra sig den information som känslan förmedlar. Denna förmåga 

förutsätter även att man kan identifiera, bibehålla och sätta ord på vad det är man känner. 

Negativa känslor blir också mindre hotande när de upplevs som meningsfulla och möjliga 

att dela med andra (Normell, 2004, s. 34-37).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att tillföra ny kunskap om hur pedagoger verksamma inom 

förskola och förskoleklass upplever, och förhåller sig till barns konflikter. Syftet är även att 

utforska vilken betydelse pedagoger upplever att känslor spelar, i relation till barns konflikter. 

 

1. På vilka sätt arbetar pedagogerna med barns konflikter i förskolan och förskoleklassen? 

 

2. Hur upplever pedagogerna att barnen påverkas känslomässigt av konflikter? 
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Metod 

Val av datainsamlingsmetod 

Då denna studie baseras på enskilda individers upplevelser av ett avgränsat fenomen fann jag det 

viktigt att använda mig av en metod som kunde göra syftet med min studie rättvisa. Jag valde 

därför att använda mig av halvstrukturerad intervju som metod. Den här formen av intervju 

omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor, men på samma gång finns möjlighet att 

göra förändringar vad gäller frågornas struktur och ordningsföljd (Kvale, 1997, s. 117). Denna typ 

av intervjumetod fungerar även som allra bäst då man vill att resultatet skall säga något om 

människors livsvärldar, det vill säga den mening människor ger till olika fenomen (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012, s. 252).  

I den inledande planeringen av en intervjustudie kan det vara väsentligt att skriva ner sin egen 

förförståelse av ämnet, påpekar Esaiasson, m.fl. (2012, s. 257). Detta för att man ska få en tydlig 

referenspunkt att utgå från i bedömningen av intervjuernas värde, vilket i sin tur kan leda till att 

man identifierar områden där intervjumaterialet tillför delar som litteraturen inte behandlat 

(Esaiasson, m.fl. 2012, s. 257).  

Man kan därmed säga att intervjuns kvalitet bygger på i vilken utsträckning den är väl 

förberedd. En väsentlig del av intervjun bör således ha ägt rum innan inspelningsutrustningen 

sätts på. Man bör därför redan från början ha en klar bild av hur intervjuerna ska analyseras, men 

även hur resultaten ska verifieras, och rapporteras (Kvale, 1997, s. 119). 

Urval 

Urvalet till denna studie baseras dels på två intervjuer med förskoleklasslärare, och dels på fem 

intervjuer med förskollärare. Den enda premiss jag utgick ifrån till detta urval var att 

intervjupersonerna skulle ha någon form av erfarenhet av konflikthantering mellan barn, vilket 

samtliga hade. Samtliga pedagoger var vid intervjutillfället verksamma inom kommunal regi vid 

en F- 4 skola, respektive förskola, i en mellanstor stad i Östra Sverige.  

Min initiala målsättning var i början att göra tio stycken intervjuer. Med anledning av de 

tidsmässiga ramar som pedagogerna verkade inom, var det dock komplicerat att få till stånd tre 

ytterligare intervjutillfällen. Jag anser ändå att dessa sju intervjuer tillförde min studie med det 

som Esaiasson, m.fl. (2012) beskriver som teoretisk mättnad. Det vill säga, tills att det inte 

framkommer några nya relevanta aspekter av det fenomen som står i centrum för 

undersökningen. Beprövad erfarenhet har visat att det med ett väl genomtänkt urval kan räcka 

med att intervjua runt tio personer för att göra intressanta analyser (Esaiasson, m.fl. 2012, s. 259).  
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Denna slutsats kan med fördel även relateras till Kvales (1997, s. 99) resonemang om kvalitet 

kontra kvantitet. I en intervjustudie kan man istället vinna på att göra färre intervjuer, och istället 

ägna övrig tid åt förberedelser och analys. 

Genomförande av datainsamling 

Respondenterna gav mig sitt samtycke till intervjun genom ett medgivandebrev (se Bilaga 1) som 

jag skickat ut via e-post. Informerat samtycke betyder framförallt att man informerar 

undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, och att deras deltagande är 

frivilligt, och närsomhelst kan avbrytas (Kvale, 1997, s. 107). 

Under själva genomförandet av intervjun använde jag mig av en mobiltelefon som 

inspelningsutrustning; övriga tillbehör under intervjun bestod av intervjuguide (se Bilaga 2) och 

penna. I en intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen, och i vilken 

ordning de kommer att tas upp under intervjun. I den halvstrukturerade typen av intervju kan 

intervjuguiden sägas innehålla en översikt över de ämnen som ska täckas, men även olika förslag 

till frågor (Kvale, 1997, s. 121).  

Intervjufrågorna var även indelade under olika teman som avsåg att belysa mina 

frågeställningar, vilka i sin tur utgjorde mitt forskningsobjekt för studien. Varje intervjufråga kan 

därmed bedömas både tematiskt och dynamiskt. Tematiskt med hänsyn till dess relevans för 

forskningsämnet, och dynamiskt med hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet under 

intervjun (Kvale, 1997, s. 121). 

Respondenterna informerades först om vilka forskningsetiska riktlinjer studien ålägger sig att 

följa, varefter inspelningen började. Jag använde mig av min intervjuguide till största delen under 

hela intervjun, men ställde även följdfrågor där jag upplevde att svaren behövde förtydligas. De 

teman jag valt i intervjuguiden utgjorde ett bra stöd, och var enkla för både mig och 

respondenterna att följa, vilket samtliga medgav när jag frågade. En bra intervjufråga bör bidra 

tematiskt till kunskapsproduktionen, och dynamiskt till skapandet av ett bra samspel mellan 

intervjuare och intervjuperson (Kvale, 1997, s. 121).  

Dessa bakomliggande villkor för att dels skapa ett bra intervjuklimat, men även resultera i ett 

bidrag till min studie infriades i sin helhet under intervjuerna. Tiden som intervjuerna pågick var 

mellan tjugo till tjugofem minuter, vilket var ungefär vad jag hade räknat med, och även satt som 

tidsram.  

Bearbetning och analys av insamlade data 

För att bearbeta mitt empiriska datamaterial så lyssnade jag igenom intervjuerna och reflekterade 

över vilken information som var relevant för mitt syfte med undersökningen. Jag transkriberade 

sedan delar av materialet som jag ansåg belysa mina frågeställningar. De delar som jag valde att 

inte transkribera kretsade kring områden som tidigare funnits med i min intervjuguide, men som i 
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relation till de teoretiska utgångspunkter jag valt att förhålla mig till inte gick att använda i 

analysen av mitt datamaterial. Detta föranledde dock att jag mot bakgrund av mitt val av 

teoretiska utgångspunkter kunde göra en mera fördjupad analys av övrig empiri. 

I inledningsfasen använde jag mig av en analysmetod som innebar att jag lyssnade igenom 

intervjumaterialet en liten bit i taget, och avbröt uppspelningen där jag hörde intressanta svar som 

jag kunde anknyta till olika begrepp. Jag antecknade dessa svar och gjorde samtidigt en egen 

kommentar och försökte på så vis skapa en systematik i mitt arbete vilket Esaiasson, m.fl. (2012) 

framhåller som viktigt. Egna kommenterar kan handla om sådant som preliminära tolkningar eller 

teoretiska perspektiv som jag tycker blir belysta i materialet. Syftet är att skapa en god grund för 

jämförelser mellan mina svar (Esaiasson, m.fl. 2012, s. 270).  

De områden i min intervjuguide som jag valde att utgå ifrån transkriberade jag i sin helhet, och 

tematiserade sedan under olika rubriker. Esaiasson, m.fl. (2012) menar att detta kan bidra till att 

man får en god överblick över likheter och skillnader i respondenternas svar. Svaren särskiljdes 

sedan ytterligare en gång, fast nu i form av kortare citat, eller återkommande ord och begrepp 

som framträdde i den transkriberade intervjun. 

Denna metod för intervjuanalys kallas för meningskoncentrering, vilket innebär att de meningar 

som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Koncentreringen av meningen innebär 

således att större intervjutexter reduceras till kortare, och mer koncisa formuleringar (Kvale, 

1997, s. 174). 

Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses graden av tillförlitlighet i en studie. En konkret beskrivning av detta 

begrepp kan således innebära i vilken utsträckning en studie kan genomföras av en annan person 

och visa på samma, eller liknande resultat (Kvale, 1997, s. 213).  

Med validitet avses om en studie verkligen kan sägas mäta, eller undersöka det som 

syftesformuleringen slagit fast att den ska göra (Kvale, 1997, s. 213). En medvetenhet om detta 

begrepp förutsätter att forskaren anlägger en kritisk syn på sin analys, och tydliggör sitt perspektiv 

för det undersökta ämnet. När man söker utröna validiten måste frågorna ”vad” och ”varför” 

besvaras före frågan ”hur”. En undersöknings innehåll och syfte kommer därmed före metoden. 

Begreppen reliabilitet och validitet kan därför sägas samspela, och till stor del avgöra den 

genomförda studiens evidens (Kvale, 1997, s. 213-228). Dessa begrepp kommer läsaren att få 

återkomma till i metodreflektionen, där jag belyser dessa med utgångspunkt i min egen studie. 

 Etiska överväganden 

Innan jag påbörjade min studie och gav mig ut på fältet så granskade jag de forskningsetiska 

principer som är utgivna av Vetenskapsrådet (2002). Med anledning av att studien genomfördes 

på en förskola och skola så fann jag att individskyddskravet utgjorde en viktig del att sätta sig in i. 
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Individskyddskravet är en grundläggande del av forskningen där människor utgör 

forskningsobjekt. Detta krav kan i sin tur delas upp i fyra allmänna huvudkrav. Benämningen på 

dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Mot bakgrund av mitt val av metod så fann jag samtliga dessa krav 

likvärdiga i betydelse för denna studie. De krav som ställdes på denna studie i termer av etiska 

aspekter kommer nu att ges en närmare beskrivning.  

Informationskravet innebar att jag informerade samtliga deltagare om syftet med studien, och 

även vad deras deltagande skulle få för praktiska konsekvenser ur ett längre perspektiv. 

Samtyckeskravet innebar att deltagare i min undersökning hade rätt att bestämma själva över sin 

medverkan, denna medverkan kunde därmed närsomhelst avbrytas. Konfidentialitetskravet 

innebar att jag försäkrade deltagarna om att deras identiteter skulle förbli skyddade, både under 

och efter deras medverkan i min studie. Nyttjandekravet innebar att jag försäkrade deltagarna om 

att de insamlade uppgifterna enbart skulle komma att användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).  

Reflektion kring val av metod 

Denna studie syftar till att beskriva pedagogers upplevelser av ett fenomen. I den bemärkelsen är 

svaren på intervjufrågorna subjektiva. Detta medför även att de i vissa avseenden skulle kunna 

upplevas som svåra att tolka ifall man som intervjuare inte själv hade en förförståelse kring 

ämnet. De svar jag fick under intervjuerna var både långa och korta, och manade till eftertanke. 

Ett av svaren, vilket också utgör titeln på detta arbete, beskriver i sin enkelhet hela kärnan med 

den teoretiska utgångspunkt jag valt att använda. Detta svar uttalades tämligen spontant, och jag 

är relativt övertygad om att jag inte hade fått ett sådant svar, ifall jag valt en annan sorts metod. 

Denna bakomliggande motivering utgör grunden till att jag valde halvstrukturerad intervju 

som metod. Målet med mina intervjuer var ju även att framkalla spontana beskrivningar som var 

baserade på intervjupersonernas egen verklighet (Esaiasson, m.fl. 2012, s. 264-265).  

Givetvis finns det fog att rikta kritik mot mitt val av metod också. I anslutning till mitt val av 

metod är det därför nödvändigt att reflektera över studiens reliabilitet och validitet.  I ljuset av mina 

frågeställningar kan därför reliabiliteten möjligtvis anses vara låg. En fullt motsvarande studie 

skulle eventuellt kunna tendera att visa på identiska resultat, men de måste då anses vara 

generella. Denna studie är kvalitativ, vilket innebär att materialet som ligger till grund för en 

analys utgörs av människors tolkningar. Det blir således problematiskt att mäta dess resultat, och 

fastställa detta resultat i betydelsen absolut (Esaiasson, m.fl. 2012; Kvale, 1997). 

Studiens mått av validitet får däremot anses var hög, enligt min mening. Syftet med denna 

studie torde i relation till det anlagda teoretiska perspektivet, framträda i klarhet för läsaren.  
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Resultat och analys 

Detta avsnitt kommer att disponeras i form av en resultat och analysdel som hänger samman. Då 

detta inte är en komparativ studie ska det därför initialt påpekas att en uppdelning i termer av 

förskoleklasslärare, respektive förskollärare inte kommer att ske. Jag har därför valt att använda 

den gemensamma beteckningen pedagog för samtliga respondenter, i det avseendet ska även deras 

färdigheter att hantera barns konflikter ses som jämnbördiga av läsaren.  

Det som denna studie velat utforska, vilket även läsaren kommer att förstå, är komplexiteten i 

begreppen konflikt och känslor. Respondenternas upplevelser och beskrivningar kan i det 

sammanhanget få fungera som en del av ett större perspektiv.  

Detta avsnitt är därigenom disponerat i teman, där den första rubriken avser att belysa 

pedagogernas subjektiva förståelse av begreppet konflikt. Sedan följer en tematisering av mina 

frågeställningar, där resultatet – tillsammans med belysande citat från intervjuerna – först 

redovisas. Varje resultatredovisning vävs därefter samman med en analys utifrån de teoretiska 

utgångspunkter som denna studie vilar på. 

Begreppet konflikt 

Den första frågan som jag upplevde som direkt nödvändig att ställa till mina respondenter var 

givetvis hur de själva skulle definiera en konflikt. Denna fråga var i den bemärkelsen vid, och 

pedagogerna fick fritt berätta vad detta ord innebar för dem själva. Frågan resulterade i en 

mångfald av svar, där vissa svar var korta och koncisa, medan andra närmast skulle kunna 

beskrivas som långa utläggningar. Majoriteten av pedagogerna beskrev dock inledningsvis 

konflikter i negativa termer. En pedagog svarade ”oense” som direkt respons på min fråga, en 

annan pedagog skildrade konflikter såsom ”flera parter som möts, och har olika motsättningar”. 

En gemensam uppfattning, vilket framkom senare under intervjuerna var att konflikter emellertid 

kunde mynna ut i ”något bra”. 

Pedagogerna beskrev även typiska konflikter mellan barn i likartade termer som konflikter i 

allmänhet, det vill säga att det var två parter som på något sätt inte kom överens. Pedagogerna 

fick i fria ordalag även beskriva tänkbara orsaker till att barn inte kom överens, och även ifall en 

del barn hade svårare med att komma överens än andra barn.  

En bakomliggande orsak till konflikter ansåg en av pedagogerna kunde vara att någon var inne 

på mitt ”revir”. En annan pedagog lyfte begreppet ”integritet”, och menade att barn kunde känna 

”ett övertramp på sin integritet”. En gemensam uppfattning var emellertid att barn överlag kunde 

behöva vägledning i en konfliktsituation, eller som en av pedagogerna uttryckte sig ”hjälp att 

hjälpa, sig själva”.  
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Hur arbetar pedagogerna med barns konflikter? 

Pedagogerna får inledningsvis under detta tema i intervjuguiden beskriva hur de arbetar med 

barns konflikter. Svaren utgår till stor del ifrån de gemensamma riktlinjer pedagogerna ålägger sig 

att följa, vilka utgår ifrån styrdokumenten. Ord som ”värdegrund”, ”inflytande” och ”delaktighet” 

är därigenom återkommande gensvar på denna fråga. Jag ber pedagogerna att förtydliga sina svar 

och försöka anknyta dessa riktlinjer till den praktiska verksamheten, men även att försöka erinra 

sig exempel från verkligheten. I en övervägande del av svaren kan man då urskilja att 

pedagogerna pekar på att det är viktigt att låta barnen komma till tals. En av pedagogerna menar 

också att det är viktigt att skapa ett klimat i barngruppen där barnens möjligheteter att uttrycka 

sig inte förhindras, och även att man är uppmärksam på de barn som inte får så mycket 

talutrymme. I anslutning till denna fråga menar även samma pedagog att det finns många barn 

som får allt verbalt utrymme i barngruppen. Nedanstående citat är hämtat från en av pedagogerna 

som på ett övergripande sätt skildrar hur de arbetar med barns konflikter i deras barngrupp: 

Vi försöker jobba nära barnen så att det blir överskådligt för barnen men även för oss. Och på så 

sätt försöker vi stödja barnen i deras konflikthantering. Kanske inte alltid direkt gå in som vuxen 

utan vänta och låta barnen själva få uttrycka, vad det är… som är konflikten. Men också hjälpa 

barnen att säga stopp och respektera varandras gränser. De finns tillfällen då barnen inte själva kan 

uttrycka vad som hänt och då är det såklart svårt. Man kan inte kliva in i någonting och styra upp 

något som man inte riktigt har koll på. Barn som har förmågan att uttrycka verbalt vad det är som 

har hänt i barngruppen har lättare för det. 

Analys av frågeställning 

I analysen av pedagogernas arbetsätt med barns konflikter har jag kunnat urskilja vissa 

gemensamma nämnare. En övervägande del av pedagogerna betonar att det är viktigt att låta 

barnens tankar och åsikter få fritt spelrum, för att på så sätt generera ett öppet klimat i 

barngruppen. Det är även viktigt att vara uppmärksam på de barn som tar för mycket verbalt 

utrymme, då detta kan förhindra att barn som är mera tillbakadragna inte får komma till tals. 

Pedagogerna instämmer även att det är viktigt att stötta barnen och inte vara för angelägen att 

direkt ”gå in i” barnens konflikt, utan låta barnen få möjlighet att försöka ”lösa” konflikten själva.  

Mot denna bakgrund kan man se en viss kongruens med Normells (2004, s. 35) diskussion om 

begreppen identifikation och expressivitet. Pedagogernas arbetssätt med barns konflikter beskrivs allt 

som oftast i termer av ”sätta ord på”, ”komma till tals”, och ”uttrycka verbalt”. Begreppet känsla 

används däremot inte speciellt ofta i dessa beskrivningar, eller åtminstone inte i relation till att 

kunna uttrycka sig verbalt.  

Känslor behöver kunna identifieras, men de behöver också kunna uttryckas. Det kan ske på 

olika sätt, verbalt eller kroppsligt. I grund och botten kan man då tala om att det är en känsla som 

barnet försöker uttrycka verbalt, eller kroppsligt. En förutsättning för att kunna uttrycka denna 

känsla är att barnet ifråga har lyckats identifiera sin känsla, vilket ibland kan kräva ett stöd ifrån 



26 

 

omgivningen (Normell, 2004, s. 34-35). Pedagogerna tydliggör också att det är viktigt att lära 

barnen att respektera varandras gränser. I förlängningen innebär denna intention även att barnen 

får en grogrund att utveckla förmågor såsom empati och social kompetens. En empatisk förmåga kan 

ses som en förutsättning för att ha en god inlevelse i andra barns känslotillstånd, vilket i sin tur 

medför att man respekterar varandras gränser. Social kompetens kan i detta sammanhang 

innebära barnens förmåga att konkret kunna visualisera de andra barnens gräns, och medelst sin 

empatiska förmåga respektera denna gräns (Havnesköld, 1998, s. 111-119). 

En väsentlig grundtanke i pedagogernas arbetssätt utgår också ifrån att barnen ska få möjlighet 

att hantera sina konflikter själva. Pedagogen förväntas självklart ha uppsikt över konfliktens 

utveckling, och även bedöma om själva utfallet kan tänkas komma barnen till gagn, för att på så 

sätt stärka barnens självkänsla. 

Ställt i relation till begreppen gestalta och reglera kan denna grundtanke i sammanhanget ses som 

adekvat. Att barnen får erfara ”negativa” känslor kan leda till att barnen utvecklar sin förmåga att 

styra sina emotionella impulser, så att dessa inte utgör ett hinder i barnets samspel med andra 

barn. Pedagogernas vilja att barnen ska få hantera konflikter självständigt, kan på så sätt öka 

barnens känslomässiga självkontroll (Havnesköld, 1998, s. 112). Att gestalta kan i denna mening 

betyda att barnet ökar sin förståelse för vilka känslor som kan och bör visas, i olika sociala 

sammanhang. I förlängningen kan möjligtvis pedagogernas strategi leda till att barnen förbättrar 

sina färdigheter i att skapa och bevara relationer (Havnesköld, 1998, s. 112).  

Normell (2004, s. 37) poängterar dessutom att känslor som upplevs som negativa kan få en 

meningsfull betydelse ifall man kan använda sig av den information de inrymmer på ett korrekt 

sätt. Att låta barn få erfara den frustration en mellanmänsklig konflikt river upp kan då vara 

nödvändig. Leder detta till en ömsesidig lösning på konflikten, kan barnet nästa gång samma 

känsla uppstår återkoppla känslan till en positiv erfarenhet, vilket i sammanhanget gör känslan 

meningsfull (Normell, 2004, s. 37). 

På vilka olika sätt påverkas barnen känslomässigt av konflikter? 

Pedagogernas beskrivningar över hur de arbetade med barns konflikter resulterade per automatik 

att deras egna uttalanden gled in på barns mångfald av känsloyttringar. Vilket gjorde att temat 

som avsåg barnens känslor i intervjuguiden behandlades från första början av intervjun.  

Det framkommer under intervjuerna att barnen har olika sätt att reagera känslomässigt när 

motsättningar i barngruppen, eller med övrig personal uppstår. En del barn verkar inte påverkas 

alls, medan andra barn får ett väldigt utåtriktat agerande när konflikter äger rum. Under 

intervjuerna framträder också ett handlingsmönster, som pedagogerna upplever som mycket 

vanligt bland barn i samband med konflikter. Detta handlingsmönster manifesteras genom att 

barnet antingen; drar sig undan, gömmer sig, lägger sig på golvet och skriker, eller vill ha en 

pedagogs närhet. Reaktionen från de vuxna blir i dessa situationer viktig, menar en av 

pedagogerna. När dessa situationer uppstår är det viktigt att inte låta dem eskalera. Pedagogen 



27 

 

måste därför vara närvarande som ett stöd åt barnet, antingen i barnets direkta närhet, eller i 

bakgrunden. Även om barnet drar sig undan, och till synes inte verkar vilja ha någon kontakt, 

måste man alltid vara uppmärksam, berättar en av pedagogerna. Att ett barn går och gömmer sig 

kan även vara en indikation på att barnet ifråga skäms, menar en annan pedagog. Händelser där 

barnet lägger sig på golvet och skriker beskriver en av pedagogerna som att barnet ”blir så himla 

argt och vet inte vad det ska göra med alla känslor”. Samma pedagog menar även att det då är 

viktigt att man finns där som stöd och säger till exempel ”det här och det här hände, men nu är 

det bra, det går bra nu”.  

Nedanstående citat är hämtat från en pedagog som skildrar känslors komplexitet i 

barngruppen. Frågan som pedagogen avsåg att besvara belyste barns olika känslomässiga 

förutsättningar att hantera en konflikt: 

Barn blir många gånger frustrerade, det behöver ju inte vara verbalt utan kan vara med känslor 

eller minspel. Då får man liksom försöka tolka det, och på så vis hjälpa barnet att uttrycka det… 

och hantera det. Konflikthantering i förskolan är inte alltid helt enkelt, utan kräver mycket 

lyhördhet av vuxna. Stressfaktorer kan sätta det på spel… pressade situationer. Barn som uttrycker 

det med mycket ljud och vilja får mera uppmärksamhet.  Andra barn kan dra sig undan… alltså 

dom är i konflikten, men känner att dom inte kan hantera den, och sen är det ingen vuxen där. 

Man som vuxen ser mera det som hörs! De finns risk att man missar situationer där barn backar 

och inte agerar utåt. 

Analys av frågeställning 

Pedagogernas utsagor skildrar på ett levande sätt konflikter i relation till barnens känsloliv. En 

samfällig inställning bland pedagogerna var sålunda att barns känslor ibland kunde vara svåra att 

tyda. Inte i den bemärkelsen hur de manifesterades, utan snarare vilket budskap de signalerade.  

Känslor kan därför anses vara viktiga meningsbärare. Informationen känslor förmedlar kan i 

många fall vara tvetydig. I synnerhet för barn, och kanske allra mest ifall barnet ifråga inte vet 

själv vad det är som barnet känner. En reaktion inom sig själv som inte är begriplig, blir sålunda 

ännu svårare att tolka för en utomstående (Normell, 2004).  

I dessa situationer kan barnet hamna i ett tillstånd av emotionell överbelastning. Denna 

överbelastning förefaller i sin tur kunna riktas både inåt barnet självt, men även utåt mot den 

närmaste omgivningen. Barn som uttrycker denna känslomässiga frustration utåt tenderar även 

att få mest uppmärksamhet, och även lyckas avhjälpa sitt känslomässiga tillstånd snabbast. Det 

framstår även som att pedagogerna i dessa situationer har svårast att nå, och få kontakt med de 

barn som behåller känslorna inombords. Dessa barn kan då sägas vara i stort behov av 

pedagogens omsorg för att lindra effekten av detta inåtvända känslotillstånd, vilket kan resultera i 

att barnen utvecklar sin förmåga att härbärgera (Normell, 2004, s. 34-37).  

Känslor kan för barn te sig subtilt, särskilt ifall de mynnar ut i en svårbegriplig, kroppslig 

reaktion. Att ge barnet känslomässig vägledning blir därigenom en viktig uppgift för pedagogerna. 

Denna uppgift förutsätter att pedagogen har en förmåga till lyhördhet, vilket även skulle kunna 



28 

 

beskrivas som att i första hand identifiera, men även hjälpa barnet att uttrycka sina känslor 

(Havnesköld, 1998; Normell, 2004). 

Sammanfattning av analysresultat 

Resultatet av denna studie har visat på att pedagogernas arbetssätt i många avseenden kan 

reducera effekten av konflikters känslomässiga påverkan. Resultatet indikerar även på att barn 

kan ha olika reaktionsmönster i en konfliktsituation. Ett förhållningssätt till barns interaktion som 

bygger på att försöka skapa ett öppet klimat, kan även anses verka förebyggande mot att 

konflikter får negativa följder i barngruppen. En medvetenhet och kunskap om hur man arbetar 

med barns konflikter kan då vara nödvändig.  

Resultatet pekar även på att hur barns konflikter manifesteras inför sin omgivning kan tänkas 

vara avhängig det enskilda barnets förmåga att identifiera, och uttrycka sina känslor verbalt. 
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Diskussion 

Inledning 

Detta avsnitt syftar till att föra ett resonemang om relationen mellan mitt examensarbetes olika 

huvuddelar. Mot denna bakgrund är detta avsnitt disponerat på följande sätt: inledningsvis 

kommer jag att relatera studiens resultat till avsnitten med bakgrund och tidigare forskning. 

Därefter följer ett avsnitt där min strävan är att knyta an studiens resultat till andra teoretiska 

perspektiv. Avslutningsvis följer sedan en diskussion där jag kastar nytt ljus över studiens resultat, 

och för ett resonemang med utgångspunkt i ett vidare perspektiv. Detta avsnitt kan därigenom 

ses som en förlängning av min tidigare analys av frågeställningarna, vilka gav formen åt mitt 

forskningsobjekt. 

Med detta sagt så vill jag genom denna diskussion göra en återkoppling till examensarbetets 

övergripande syfte. Min förhoppning är därmed att jag lämnat ett – om än litet – men ändå 

betydelsefullt teoretiskt bidrag till forskningen. 

Diskussion utifrån bakgrund och tidigare forskning 

Ifall läsaren blickar tillbaks till den inledande frågan i bakgrundsavsnittet kan min studie desto 

mindre inte ge ett exakt svar, men ändå ge en fingervisning av vad detta svar borde inrymma. 

I relation till mitt val av forskningsobjekt kan denna studie i ren implicit mening även kunna sägas 

söka svar på denna fråga. Oavsett vad man än väljer att besvara denna fråga med så kan en 

kunskap om barns konflikter, och barns känslors inneboende mening vara av essentiell karaktär 

inom den institution som skolväsendet utgör (Havnesköld, 1998; Ljungberg, 1998). 

Studien visar att pedagogernas sätt att skildra konflikters innebörd delvis överensstämmer med 

både Ellmins (2008, s. 11) och Marklunds (2007, s. 55) sätt att beskriva densamma. Ordalagen 

som pedagogerna valde att framställa konflikter på var även initialt negativa. Pedagogerna 

tillkännagav dock att konflikter förvisso kunde tendera att utvecklas i positivt. Detta 

tillkännagivande kan anknytas till Ellmins (2008, s. 74-75) resonemang om individers olika 

attityder till konflikter. En konflikt mellan barn som utvecklas positivt kan i den bemärkelsen 

möjligtvis betyda att barnen ifråga har respekterat varandras gränser och integritet.  

Begreppen positiv och negativ kan i föregående meningar ses som synonyma med begreppen 

konstruktiv och destruktiv, enligt mig. Detta föranleder att även Thornbergs (2013, s. 270-274) 

diskussion i detta sammanhang blir aktuell. En konflikt kan då ses som en naturlig händelse, och 

beroende av hur den hanteras kan utfallet mynna ut i destruktiva, eller konstruktiva följder. 
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Resultatet visar även att pedagogerna upplever att barnen har olika sätt att reagera när en konflikt 

eskalerar. Dessa utsagor kan med fördel knytas an till Marklunds (2007, s. 77) beskrivning av de 

fem individuella konfliktstilarna. 

Diskussion utifrån andra teoretiska perspektiv 

Resultatet av denna studie går till viss del att jämföra med studier genomförda utifrån andra 

teoretiska perspektiv. Framförallt så skulle jag vilja ställa Hansen och Herolfs (1969), samt 

Månssons (1971) studier i relation till min egen undersökning. Dessa studier utgick ifrån ett 

genusperspektiv, och visade att pojkar tenderade att lösa konflikter genom ett aggressivt beteende 

(Ellmin, 2008, s. 29-30). Även om min egen studie inte hade detta teoretiska perspektiv så 

vidrörde pedagogernas utsagor summariskt detta område. Pedagogerna tenderade således att i 

början beskriva konflikter i termer av ”pojkar” och ”flickor”. Detta skede dock bara 

inledningsvis, under frågan som avsåg att beskriva ifall pedagogerna upplevde att alla konflikter 

fick lika mycket uppmärksamhet. 

Ett utvecklingspsykologiskt- och utvecklingsbiologiskt perspektiv skulle med fördel också 

kunna relateras till mitt forskningsobjekt i syfte att vidga studiens avgränsning, då jag endast 

belyst känslors funktion utifrån ett perspektiv. Forskning har ju således visat att hur barn 

bearbetar konflikter är beroende på vart de befinner sig utvecklingsmässigt, samt att språket har 

betydelse för barns förmåga att förstå en konflikt (Ellmin, 2008 se Borg & Hultman, 1973). 

Resultatdiskussion  

Vad anspelar själva semantiken i ordalydelsen känslomässig mognad på? Denna fråga kan mot 

bakgrund av resultatet denna studie förevisat kännas angelägen att belysa först. Definitionen av 

detta begrepp kan utifrån en teoretisk synvinkel vara enkel att översätta. Att tillämpa en 

ändamålsenlig pedagogik där detta begrepp utmynnar i en förståelse hos barnen, kan utan 

överdrift anses vara en svårare uppgift.  

Den ordagrant korrekta andemeningen av begrepp; såsom känslomässig mognad, eller 

emotionell intelligens kan därigenom måhända vara höljt i dunkel för en del pedagoger. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att begreppen dels uppfattas som allt för utpräglat teoretiska, och 

dels svårförankrade i den enskilda pedagogens praktik. Jag skulle dock vilja hävda att en majoritet 

av pedagoger ute i förskolor och skolor tillämpar, levandegör och förmedlar en känslomässig 

mognad till barnen varje dag. Även om de ingalunda utifrån en teoretisk referensram reflekterar 

över detta.  

Tidsmässiga faktorer kan i detta sammanhang också spela en roll. Då de kan frånta 

pedagogens förmåga att synliggöra barnets känslomässiga behov i verksamheten. Mot bakgrund 

av denna studie kan därför de bärande pelarna i begreppet känslomässig mognad ses som viktiga 

milstolpar, i barnets emotionella utveckling (Havnesköld, 1998; Normell, 2004). 
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Att pedagogens arbetsätt med barns konflikter präglas av en förmåga att lyssna in barns känslor 

kan också anses vara viktigt. Barns konflikter kan även utmynna i en mångfald av reaktioner, 

vilket förutsätter en kännedom att bemästra dess skiftande natur. På grund av det måste den 

enskilda pedagogen likaså besitta en omfångsrik repertoar av handlingsalternativ. En 

grundläggande förutsättning för att kunna bestämma lämpliga handlingsalternativ kan främst 

sägas vara avhängig pedagogens lyhördhet inför barns känslospråk (Havnesköld, 1998; Normell, 

2004).  

Konflikter kan anses utgöra ett både störande men samtidigt befriande inslag i den 

pedagogiska verksamheten, då de kan mynna ut i att känslomässiga knutar löses upp. Att reda ut 

barns känslomässiga trådar kan därav förutsätta en hög grad av flexibilitet hos pedagogen. Detta 

samtidigt som en variation av andra åtaganden kan ha en distraherande inverkan på pedagogens 

intentioner.  

Det som denna studie pekat på är dock att den enskilda pedagogen i mångt och mycket kan 

fungera som ett ”bollplank” i avseendet att hjälpa barn att reglera sin frustration. Pedagogen kan 

därigenom hjälpa barn att finna nya vägar att hantera sina känsloliv. På så vis kan pedagogen bli 

barns känslomässiga vägvisare. 

 

 



32 

 

Konklusion 

Vad ordet emotionell reglering åsyftar anser jag vara svårt att misstyda. Det handlar ju i grund 

och botten om att lära barn att reglera sina emotioner, eller – enkel uttryckt – att styra sina 

känslor till sig själv, och till sin omvärld (Havnesköld, 1998). 

Att väcka förskolechefers, och skolledares intresse kring just detta område skulle kunna 

underlättas ifall kopplingen mellan vetenskapliga teoribildningar, och praktisk tillämpning var 

mera enkelspårig. En intrikat begreppsanvändning hindrar i detta fall en sådan strävan. För att 

denna terminologi ska kunna komma förskolor och skolor till gagn, så skulle avståndet mellan 

vetenskap och praktik behöva minskas.  

Konflikthantering mellan barn är ingen gåtfull kunskap förbehållen en speciell disciplin. 

Personer utan pedagogisk examen förväntas ju likväl hantera konflikter mellan barn utifrån lika 

villkor som övrig personal. En teoretisk förankring kan dock vara betydande, då den kan innebära 

att man på ett djupare plan kan utröna känslostyrda orsaksförklaringar. De konflikter som hörs 

mest behöver nödvändigtvis inte vara de som är svårast att hantera. En teoretisk samsyn på 

konflikters problematik, som inte är färgad av personliga värderingar kan då vara viktig.  

Detta examensarbete har belyst många olika sorters sätt att arbeta med barns konflikter. Även 

om känslomässig mognad kan sägas vara en viktig del i barns vardagskonflikter, måste det ändå 

betonas att det finns en mångfald av olika alternativa arbetssätt. Var och en av dessa metoder är 

fruktsamma på sitt eget vis. 
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Hemort? 

Ålder? 

År i yrket? 

Tid verksam på arbetsplats? 

Tema 2. Pedagogernas uppfattningar om konflikter 

Undertema 1. Konfliktbegreppet 

Vad innebär ordet konflikt för dig? 

Hur skulle du beskriva en typisk konflikt mellan barn? 

Undertema 2. Pedagogernas arbetssätt 

Hur arbetar ni med barns konflikter? 

Finns det konflikter som är svårare att reda ut än andra? 

Får alla konflikter lika mycket uppmärksamhet från er? 

Upplever ni att det finns förväntningar på ert agerande när en konflikt uppstår (barn, föräldrar, 

kollegor)? 

Tema 3. Konflikters natur 

Undertema 1. Konflikters kontext 

I vilka miljöer utspelar sig barns konflikter? 

Kring vad uppstår barns konflikter? 

Tema 4. Känslors roll  

Undertema 1. Barnens reaktioner 

Finns det barn som oftare hamnar i konflikt med andra? 

Upplever ni att barnen reagerar olika när de hamnar i konflikt, om ja, på vilket sätt? 

Hur skulle du beskriva barnens olika känslomässiga förutsättningar att hantera konflikter? 

 

 

 

 


