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Sammanfattning 

 

 

Syftet med vårt arbete var att undersöka förskollärares tankar kring konflikthantering med 

utagerande barn. I tidigare forskning nämns relationer som viktigt i arbetet med utagerande 

barn i konflikter. Olika metoder och vilket förhållande till metoderna pedagoger kan välja 

belyses även i tidigare forskning. Vår teoretiska utgångspunkt grundade sig i det 

specialpedagogiska samt det relationella perspektivet. Metoden som användes var kvalitativa 

intervjuer med tre förskollärare och 12 barn i grupp om fyra, någonstans i Mellansverige. Det 

insamlade materialet har komprimerats utifrån syfte och forskningsfrågor, för att skapa ett 

resultat. Resultaten pekar på att utagerande kan grunda sig i olika orsaker alla intervjuer har 

gett olika alternativa orsaker. Resultaten visar även att en kunskapsbrist på området existerar 

och att en önskan om utökade kunskaper framhålls. Det framkommer även i resultaten att 

barnen önskar bemötas på många olika sätt i konflikter. I diskussionen visar analysen att 

relationen inte ses som en viktig aspekt av konflikthantering vilket tidigare forskning pekar 

på. Vi anser att arbetet besvarar vårt syfte och frågeställningar angående hur pedagoger 

bemöter barn och hur barn vill bli bemötta i konflikter. 
 

 

Nyckelord: Konflikter, utagerande, förskola, bemötande, barn. 
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1. Inledning  

 

 

Socialstyrelsens kunskapssammanfattning Barn som utmanar tar Björn Kadesjö upp att det 

inte endast är jobbigt för omgivningen med ett utagerande barn utan barnet självt har de 

väldigt jobbigt om inte jobbigast. Med det anser Socialstyrelsen att pedagogens bemötande 

blir grundläggande i mötet med ett utagerande barn (Socialstyrelsen, 2010, s. 9).  
Enligt FN:s Barnkonvention ska barnet ges rätt att fritt uttrycka sig i frågor som rör dem 

själva. I FN:s Barnkonvention tas även upp att utbildning ska syfta till att utveckla barnets 

möjligheter till sin egen person och till sin psykiska förmåga (FN:s Barnkonvention, 2009, s. 

3 och 7 ). För att fullt kunna utveckla sin egen person och relation till sina känslor behöver 

barnet få möjlighet och utrymme i konfliktsituationer av en pedagog (Kinge, 2000, s. 31).  

Läroplanen för förskolan belyser pedagogens förhållningssätt som viktigt. Pedagogen ska vara 

förebild för barnet och hjälpa barnet att utveckla en förståelse och hänsyn för det 

demokratiska samhällets skyldigheter och rättigheter. Pedagogen ska se till att barnet får 

erfara sitt eget värde och se till att barnet får sina behov tillgodosedda och respekterade (Lpfö 

98/10, s. 4 och 8). 

”Materiella resurser har inte någon betydelse utan de mänskliga resurserna” 

(Salamancadeklarationen, 2006, s. 47). Vi tycker meningen är talande för hur viktig 

pedagogens roll är i förskolan. I slutändan är det pedagogens förhållningssätt som är det 

viktigaste och det är oväsentligt vilka materiella förutsättningar som finns eller ges. 

Intresset att undersöka pedagogers förhållningssätt till utagerande barn i konfliktsituationer 

har väckts då vi har tidigare erfarenhet av arbete i förskolan men också från tidigare VFU. Vi 

har upplevt att konflikter sker kontinuerligt i förskolans vardag och att pedagoger bemöter 

barn väldigt olika och med blandade resultat. Många pedagoger vi sett stoppar barn genom 

tillsägelse eller fysiskt stoppar dem utan att förklara vad som är fel som även Raundalen 

belyser (1997, s. 84). Vi upplever att bemötandet skapar en stor frustration hos barnet som 

ibland leder till ett utagerande och vi vill undersöka hur pedagoger bemöter barns utagerande 

och hur barn upplever pedagogers bemötande. Vi vill i den processen undersöka både 

pedagogernas och barnens perspektiv.  

I vår utbildning till förskollärare har vi läst en kurs som berörde specialpedagogik i förskolan. 

Det som fångade vårt intresse var att specialpedagogik berör alla barn och inte endast barn 

med diagnos som vi tidigare trott. Vilket har lett till att vi ville få fördjupade kunskaper inom 

specialpedagogik. Att vi sedan valde konfliktsituation och utagerande barn grundar sig i att vi 

upplever att vi behöver fördjupa kunskaperna inom området inför den kommande yrkesrollen 

som förskollärare. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Pedagogens bemötande i konfliktsituationer är avgörande för att barn ska kunna utveckla sin 

egen person och relation till sina känslor därav är pedagogens bemötande i mötet med ett 

utagerande barn grundläggande för barnets utveckling. Syftet med arbetet är att belysa 

pedagogers och barns tankar kring pedagogers bemötande av utagerande barn i 

konfliktsituation. 

 

 Hur upplever pedagogerna att de själva bemöter barns utagerande i 

konfliktsituationer? 

 Hur upplever barn pedagogers bemötande vid konfliktsituation? 

 Vilka metoder/arbetssätt finns och används i förskolan? 

 Vad anser pedagoger och barn i förskolan skapar en konflikt?  
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2. Definition av begrepp 

 

 

2.1 Utagerande barn 

Socialstyrelsen definierar utagerande barn som ett väldigt brett begrepp som finns i olika 

nivåer och innefattar olika typer av beteendeproblem. På den mer ”extrema” sidan av skalan 

finns benämningar som explosivt beteende, normbrytande beteende och olika typer av 

diagnoser som bygger på aggression. På den andra sidan av skalan finns barn som inte är 

tydligt utagerande utan utmanar på andra sätt, det kan handla om att barnet har svårt att leva 

upp till pedagogens förväntningar eller att barnet upplever att de inte blir lyssnat på 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 15).  Folkman beskriver ett utagerande barn som ett barn som 

slänger ur sig känslor med högsta effekt för att skydda sig självt, barnet gör det för att vara 

den som sviker och inte bli sviken (1998, s. 94). Psykolog och författare Wiking definierar 

begreppet utagerande med att uttrycka tankar och känslor genom handling eller beteenden och 

inte i ord (1991, s. 7).     

I vårt arbete tar vi utgångspunkt i den nedre delen av skalan av begreppet utagerande barn 

d.v.s. vi syftar inte endast till de barn som har tydliga beteendestörningar eller någon form av 

diagnos. Vi syftar till de barn som har svårt att kontrollera känslor när de blir bemötta olika av 

pedagoger och barn som ofta tar uttryck i handling och inte bara i ord. 

2.2 Bemötande/förhållningssätt  

Bemötande syftar till att hantera eller förhindra konfliktsituationer. Men det kan även handla 

om att skapa olika förutsättningar för barnet när det handlar om kompetenser och färdigheter. 

Bemötande av utagerande kan ha två utgångspunkter. En utgångpunkt kan vara ett långsiktigt 

mål där fokus ska vara på vilka kompetenser ett barn behöver. Med kompetens menas olika 

förmågor att fungera i olika situationer, det kan beskrivas som en passform mellan våra 

förmågor och de utmaningar som finns. Den andra utgångspunkten är att stå på sig, avleda, ha 

överseende, d.v.s. släppa på vissa krav (Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 271 och 274). 
Författarna Danielsson och Liljeroth beskriver förhållningssätt som ett vitt begrepp som kan 

komma och handla om det som finns inom individen exempelvis individens tankar och idéer. 

Förhållningssättet kan komma och påverkas av vilka kunskaper, erfarenheter och värderingar 

som individen har. Men förhållningssättet kan komma och påverkas av andras kunskaper. En 

individs förhållningssätt kan antingen främja eller hämna en individs handlande i olika 

situationer. För att bli medveten om sitt yrkesmässiga förhållningssätt krävs det reflektion 

(1994, s.24).     

Enligt Socialstyrelsens kunskapssammanfattning Barn som utmanar är det väldigt jobbigt 

känslomässigt för ett barn som utagerar därav är pedagogens bemötande grundläggande i 

mötet med ett utagerande barn (Socialstyrelsen, 2010, s. 9). Bemötandet och förhållningssättet 

påverkar barnens känsloutveckling detta gör bemötande och förhållningssätt till centrala 

begrepp i detta arbete. 
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2.3 Konflikt 

Konflikt är ett svårdefinierat begrepp enligt Carlande och Ellmin. Carlander menar att 

interaktion är viktigt i konflikthantering och att konflikter är en sammanstötning mellan 

individer av något slag. En konflikt kan byggas upp på olika orsaker som tillsammans skapar 

grunden för en konflikt (Carlander, 1990, s. 33; Ellmin, 2008, s. 11). Även Ellmin anser även 

att konflikter sker mellan individer men plockar in en ny aspekt som inte Carlander lyfter och 

menar att en konflikt kan ske inom en person utan att omgivningen är medvetna om den 

inneboende konflikten (Ellmin, 2008, s. 12).  Ellmin och Faldalen lyfter båda att konflikter 

kan definieras med våld och fientligt beteende (Ellmin, 2008, s. 11; Faldalen, 2010, s. 53) 

men Faldalen pekar på fler alternativa definitioner av konflikt begreppet som skilda meningar 

i intressen och värden, samt att det finns skillnader i person och sakfråga. Ellmin och Faldalen 

lyfter upp begreppet oförenlighet som definition på konflikter och menar att när individers 

mål kolliderar uppstår en konflikt (Ellmin, 2008, s. 11; Faldalen, 2010, s. 53). 

Då konflikt ses som ett svårdefinierat begrepp som kan ses på olika sätt och i olika grad 

(Carlander, 1990, s. 33; Ellmin, 2008, s. 11) ansåg vi det viktigt att definiera, för att tydligt 

visa vad vi menar med konflikt i detta arbete. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

 

 

3.1 Specialpedagogiskt perspektiv 

Specialpedagogiskt perspektiv syftar till ett undervisningssätt som kan betyda speciell 

undervisning utöver den vanliga undervisningen. Idag används specialpedagogik som ett 

komplement till den vanliga pedagogiken eftersom alla barn är olika och kräver olika 

pedagogiska bemötanden. Längre tillbaka i tiden användes specialpedagogik endast för barn 

med diagnos och barnen placerades i speciella grupper. Den gamla specialpedagogiken har 

kritiserats och idag används specialpedagogik som ett komplement till den vanliga 

pedagogiken och kan beröra alla barn (Nilholm, 2007, s. 13-14). 

Specialpedagogiskt perspektiv bygger på tre andra perspektiv, kompensatoriska perspektivet, 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Kompensatoriska perspektivet har alltid 

funnits med inom specialpedagogiken och grundar sig på att barnet som berörs av 

specialpedagogik inte ansågs normalt och behövde kompensation för det. Det 

kompensatoriska perspektivet anser att problemet ligger hos barnet och att barnet bär på 

problemet. Inom specialpedagogiken har kompensatoriska perspektivet dominerat under lång 

tid (Niholm, 2007, s. 18, 21 och 49). 

Det andra perspektivet är det kritiska perspektivet som plockar bort problemstämpeln från 

barnet och menar att det är omkringliggande faktorer som skapar svårigheter för barnet. De 

omkringliggande faktorerna kan exempelvis handla om omgivningen, miljön i förskolan eller 

förskolans arbetssätt. Det kritiska perspektivet menar att det är förutsättningarna som 

pedagogen skapar för barnet som ska vara i fokus och vad vi gör med förutsättningarna. 

Perspektivet är kritisk till diagnostisering och kom till för att skapa en ”en skola för alla” 

tillskillnad från det kompensatoriska perspektivet som ville skilja på de barn som ansågs bära 

på problem och de barn som ansågs normala (Niholm, 2007, s. 18, 21 och 49). 

Det tredje perspektivet är dilemmaperspektivet som även det finns under specialpedagogiskt 

perspektiv och är en kompromiss av det kompensatoriska- och kritiska perspektivet. 

Dilemmaperspektivet har uppstått ur en kritik av det kritiska perspektivet. 

Dilemmaperspektivet anser att skolan och förskolan ska vara öppen för barns olikheter och 

inte behandla alla lika utan bemöta varje individ utifrån individens behov. Perspektivet 

grundar sig på att barn ska få likartade kunskaper och erfarenheter men genom metoder som 

anpassas efter barnets förutsättningar (Nilholm, 2007, s. 23 och 87).  

Författaren Sandström framhåller ett fjärde perspektiv, det kommunikativa perspektivet som 

författaren anser bör finnas med inom det specialpedagogiska perspektivet. Sandström anser 

att det kommunikativa perspektivet har en teoretisk koppling till dilemmaperspektivet genom 

att olikheter ska tas tillvara. Kommunikativa perspektivet utgår från att lärandet gynnas av 

olikheter som olika kompetenser, erfarenheter och värderingar som kännetecknas av att 

försöka förstå den andres perspektiv (2014, s. 13).  
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3.2 Relationskompetens och relationellt perspektiv  

Enlig Juul och Jensen familjeterapeuter och författare bygger relationskompetens på tre 

viktiga parter, den vuxne, barnet och relationen. Tidigare fanns inte relationen med som en 

viktig part utan fokus var på den vuxne och barnet som sågs i ett motsatsförhållande. Om 

något var bra för den vuxna var det dåligt för barnet och vise versa. I relationskompetens ses 

en part professionell och den andre inte. Den professionella i relationen har krav på sig som 

exempelvis överblick och rationalitet. Den professionella som är pedagog måste skapa sig 

kunskaper om relationer, om hur relationer skapas, utvecklas och behålls. Yrkeskunskaper 

som är specialinriktade på barn och dess utveckling samt förmedling av kunskap är alltså inte 

tillräckliga i yrkesrollen som pedagog utan kunskap om relationer är också viktigt (2009, s. 

118-119). 

Tidigare har barnet setts som ett objekt som pedagogen gör något med eller gör något åt. Men 

forskning har visat att spädbarn föds med kompetenser som rör socialt samspel. Med det 

bevisat har relationskompetens växt i och med att forskningen styrker att barnet är och ska ses 

som ett subjekt som samspelar och aktivt skapar sina relationer med pedagogen (Juul & 

Jensen, 2009, s. 118-119). På den tiden barn sågs som objekt ansågs det finnas rätta svar på 

hur barn skulle behandlas och bemötas. Idag med den nya kunskap som skapats anses det inte 

möjligt att alla barn kan bemötas på samma sätt, utan idag måste varje individuell situation 

bedömas utifrån de involverade parterna och vilken relation parterna har. Det har skapat en ny 

yrkesroll och ett nytt språk. Juul och Jensen definierar relationskompetens och lyfter 

begreppen skicklighet och makt som betyder kompetens. Författarna lyfter att 

relationskompetens är ett medel för att verkställa tankar som anses viktiga och genom det 

uppnå kvalitet i relationen mellan pedagog och barn (2009, s. 123-124).  

I professionell bemärkelse är det viktigt inom relationskompetens att se barnet på barnets 

premisser och som pedagog anpassa sitt förhållningssätt efter barnet. Med att se barnet menar 

Juul och Jensen att se vad som ligger till grund för barnets handlande och inte endast se den 

aktuella situationen. Pedagogen ska sedan bekräfta och erkänna vad hen ser hos barnet för att 

skapa en känsla av att bli sedd hos barnet (Juul & Jensen, 2009, s. 124 och 126). 

I ett relationellt perspektiv är relationen det viktigaste mellan individer i arbetet enligt Frelin 

lektor i didaktik. Utgångspunkt i ett relationellt perspektiv är att skapa något tillsammans i 

utbildning vilket betyder meningsskapande. Perspektivet har som grundsyn att båda parter i en 

relation kan påverka relationen och har utgångspunkt i frågan vem lär vem vilket betyder att 

lärande kan ske åt båda håll, pedagogen kan lära barnet och barnet kan lära pedagogen. 

Många förknippar relationellt perspektiv med interaktion men begreppen relation och 

interaktion skiljer sig eftersom relationer tar tid att bygga upp och interaktion kan ske mellan 

individer som inte har någon relation. Som pedagog i ett relationellt perspektiv är det viktigt 

att hjälpa barnet att vidga sin syn på problematiska situationer och vara nyfiken (Frelin, 2012, 

s. 109-111).  

 

 

 



10 
 

4. Bakgrund och tidigare forskning 

 

 

4.1 Pedagogens bemötande och förhållningssätt  
Barn kommunicerar inte bara med sitt verbala språk utan genom teckningar, handlingar och 

kroppsspråk. Barn som har svårt att hantera sina känslor kommunicerar ofta med handlingar.  

I Pedagogens möte med barns handlingar är det viktigt att tolka och förstå vad barnet vill säga 

med sina handlingar. I det arbetet finns inga standardlösningar utan hur pedagogen bemöter 

barnets handlande beror på hur pedagogen förstår och tolkar barnets handlande i den specifika 

situationen. För att kunna hjälpa barnet att få en god relation till sina känslor behöver 

pedagogen arbeta med sig själv och reflektera över sitt förhållningssätt mot barnet för att 

kunna skapa ett bättre bemötande. Pedagogen behöver kunna hantera påfrestande 

känslomässiga situationer. Det är även av vikt att pedagogen kan se och arbeta med både 

långsiktiga och kortsiktiga mål med barnet och att hålla fast vid målet även fast det tar tid 

innan resultat uppstår (Kinge, 2000, s. 43). 

Om pedagogen först och främst ser sin relation till barnet som ett viktigt verktyg i arbetet och 

tar ett aktivt ansvar för att skapa en relation, har pedagogen en bra utgångpunkt i bemötandet 

av utagerande barn. I relationen med barnet kan pedagogen ta kontroll över arbetet genom att 

öka den egna medvetenheten om sina känslor och hur förhållningssättet påverkar barnets 

utagerande. Det är även viktigt att pedagogen visar intresse gentemot barnet. När pedagogen 

visat sitt intresse och barnet känner intresset kan de på ett lättare sätt förstå varandra i svåra 

situationer. Genom att etablera en bra relation med barnet kan pedagogen läsa och känna av 

barnet (Drugli, 2003, s. 78-81). Tillit och relation är två viktiga begrepp i pedagogers 

bemötande av utagerande barn och är en förutsättning för att pedagogerna ska kunna hjälpa ett 

barn med sin frustration (Eresund och Wrangsjö, 2008, s. 189).  

Drugli professor i pedagogik och författare beskriver betydelsen av att pedagogen reflekterar 

och diskuterar med andra pedagoger om sitt förhållningssätt, för att synliggöra bemötandet av 

utagerande barn i konfliktsituationer (2003, s. 17). Vid tillrättavisning i konfliktsituationer av 

vuxna delar Raundalen in dessa vuxna i tre olika kategorier: styrande, auktoritära och 

tillåtande. Den styrande vuxne förklarar och motiverar de beslut och reaktioner som sker på 

barnets handlande. Den auktoritära vuxne ger hårda bestraffningar utan motiveringar och 

förklaringar och den tillåtande vuxna ger inte någon reaktion på barnets handlande. Forskning 

har visat att det bästa för barnets sociala utveckling är att barnet får möta den styrande vuxna 

som förklarar sina beslut på barnets handlande. Det bygger upp empati och förståelse hos 

barnet för hur handlingar kan göra andra människor ledsna eller skapa smärta. Barnet lär sig 

även att be om ursäkt och försöker reda upp situationen (Raundalen, 1997, s. 83-86).  

Kinge uttrycker att pedagogen varken får låta aggression eller medkänsla ta över i 

konfliktsituationer utan måste handla professionellt. Barn som har svårt att hantera sina 

känslor utan en uttalad diagnos oftast väcker negativa känslor hos en pedagog samtidigt som 

barn som har uttalade diagnoser väcker insats och hjälpkänslor (2000, s. 9 och 29). Raundalen 
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är inne på samma spår och menar att det kan vara svårt för en pedagog att behålla lugnet om 

ett barn påvisar ett utagerade. Det är viktigt för pedagogen att behålla lugnet för att inte bygga 

på mer känslor hos barnet. Pedagogen ska försöka skapa en konversation för att reda ut 

kärnan till den utagerande handlingen. Att bekräfta barnets känslor så fort en konfliktsituation 

uppstår kan avleda och lugna barnet. Visar barnet ilska ska pedagogen bekräfta det med att 

säga ” jag ser att du är arg” och utveckla sedan konversationen efter den rådande situationen 

(1997, s. 151 och 180).  

Barn som visar utagerande beteende har grundläggande behov precis som alla andra. Oavsett 

barnets egenskaper behövs en pedagog som bemöter barnet på rätt sätt vilket betyder att 

pedagogen ska utgå från barnets förmåga men också vara någon som bryr sig, skyddar, stöttar 

och förstår (Eresund och Wrangsjö, 2008, s. 25). Barnet som visar utagerande är även i behov 

av pedagoger som ingriper och uppmärksammar barnet. I de flesta fall räcker det med 

stödåtgärder men ibland krävs helhetsbaserade åtgärder. Att arbeta med barn som väcker vår 

oro kan innebära att pedagogen kan få svårt att skilja på sin yrkesroll och privatperson. Det 

kan vara en krävande uppgift då det inte alltid finns resurser att bemöta utagerande barn. 

Oavsett vad måste pedagogen hjälpa barnet på bästa möjliga sätt (Drugli, 2003, s. 12-13). Det 

är av vikt att ge barnet tillgång till en tillgänglig och bekräftande pedagog enligt Kinge och 

det skapar en trygghet och gör att barnet får de djupare bekräftelse, uppmärksamhets och 

kontakt behov tillfredsställda. Samtidigt ska negativa beteenden som bitas, nypas och dra i 

håret inte ges samma uppmärksamhet eftersom uppmärksamhet på negativt beteende kan 

skapa mer negativt beteende (2000, s. 40). 

Kinge beskriver att det är vanligt att tänka ”om ingen annan gör något spelar det ingen roll 

vad jag gör”. Det är även lätt att tänka ”att barnet formas så mycket hemma så spelar ingen 

roll vad jag gör” men Kinge framhåller att förskolan idag har stora möjligheter att hjälpa barn 

med sina känslor trots att barnets beteende formats utanför förskolan. En enskild pedagog kan 

hjälpa barn med känslohantering i konfliktsituation genom att arbeta med positiva upplevelser 

av samspel (2000, s. 25-26).  

Pedagogen är i alla situationer en förebild för barn i förskolan. Pedagogens handlande färgar 

av sig på barnens sätt att handla.  I konfliktsituationer i förskolan menar Raundalen att 

pedagogen ofta handlar som en domstol. Barnet får bara finna sig i det beslut som pedagogen 

tar i en uppstådd situation och barnet får inte möjlighet att tala för sin egen uppfattning i 

situationen som uppstått. Forskning visar att det påverkar barnets kunskaper i 

konflikthantering när barnet inte själva får möjlighet att reda ut situationen (1997, s. 65). 

Kinge lyfter upp att barn som har svårt att hantera sina känslor ofta har svårt i samspel med 

andra och därför behöver bemötas av en pedagog som är professionell och kompetent för att 

utveckla sin förmåga till samspel. Kinge lyfter även fram att pedagoger ska försöka sätta ord 

på barnets känslomässiga motiv när ett utagerande av barnet har uppstått, pedagogen behöver 

visa empati och skapa ett samtal med barnet om situation som uppstått (2000, s. 14 och 62-

63). Pedagogers bemötande i konflikter påverkar hur barnet utvecklar sin självständiga 

känslohantering, det är viktigt då barn under förskoleåldern tränar upp sin självständiga 

känslohantering (Cole m.fl., 2009, s. 325). 

Författarna Bronäs och Runebous teori lyfter en aspekt Raundalen och Kinge inte lyfter vilket 

är omständigheter. Författarna anser att varje pedagog måste tänka på omständigheterna som 

finns mellan barnet, pedagogen och situationen. Författarna utesluter inte att relationen är 
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viktig men författarna anser att omständigheterna påverkar hur en relation skapas samt hur en 

situation löses (Bronäs & Runebou, 2010, s. 13-14).   

4.2 Orsaker till konflikter som eventuellt skapar utagerande av barn  

Ett utagerande beteende av ett barn grundas vanligtvis på något. Raundalen ger emotionella 

påfrestningar på grund av trauman, våld, försjunkelse, nederlag som några exempel på 

utlösare av ett utagerande beteende av ett barn. En stor anledning till utagerande av barn är 

när barnet upplever att de blivit ”trampade” på. Barnet kan uppleva det som en kränkning och 

det kan skapa starka känslor (1997, s. 140). Hedström framhåller andra alternativa 

anledningar till barnets utagerande som skuldbeläggning, fel bemötande och hot (2014, s. 7 – 

8). Känslor som saknad, sorg, besvikelse, otrygghet, ensamhet och svek är alternativa 

bakomliggande faktorer till ett utagerande av ett barn enligt Kinge (2000, s. 44) Eresund och 

Wrangsjö tar upp andra begrepp som ”triggers” eller andra utlösande faktorer till ett 

utagerande. Författarna menar att utagerande ofta beror på omständigheterna som 

misslyckanden, ändrade planer och orimliga krav. Det finns oftast en förhistoria till 

frustrationen som leder till ett utagerande. När barn upplever att de inte har förmågan att lösa 

en situation på grund av svårigheter att hantera sina känslor är det vanligt att ett utagerande av 

barnet uppstår. Barnet i situationen är i behov av en vuxen som bemöter och stöttar barnet i att 

hantera sina känslor (2008, s. 52 och 57).  

Ibland kan en situation kännas övermäktig för en pedagog och det kan bero på många olika 

saker som för stor barngrupp, brist på tid, för lite personal och olika personal 

sammansättningar. Det kan lätt bli att pedagogen löser situationen för stunden som betyder att 

få barnet att lugna sig utan att det sker ett lärande av barnets känslohantering. Situationer som 

dessa blir ohållbar för både pedagogen som inte kan bemöta barnet på rätt sätt och för barnet 

som blir frustrerad och inte blir bemött på rätt sätt. Den övermäktiga situationen kan göra att 

ett utagerande av barn lätt uppstår (Hedström, 2014, s. 7 – 8 och 12). En undersökning 

genomförd av Dencik, m.fl. 1988 visar att pedagoger ofta för en opersonlig 

envägskommunikation istället för en känslomässig engagerad kommunikation. Pedagoger 

instruerade barnen utan att föra en dialog med barnet (Ref i Kinge, 2000, s. 26-27).  

Något som kan skapa en konflikt är om barnet gör något hen vet är förbjudet eller om barnet 

råkar göra något som är förbjudet (Sigsgaard, 2003, s. 144). Barnet har ofta kunskap om hur 

arga känslor kan hanteras men barnet kan ha svårt att använda den kunskapen i situation där 

känslorna bubblar upp (Cole m.fl., 2009, s. 326)    

Green och Albon har skapat teorin CPS som beskriver olika färdigheter hos barn som ofta är 

utagerande (2012, s, 17-19). Författarna Eresund och Wrangsjö beskriver de vanligaste 

bristerna hos utagerande barn, de utgår från forskarna Green och Albons teori. Barn med 

utagerande beteende har bristförmågor antingen i ett eller flera områden enligt Green och 

Albons teori.  Men det är av vikt att betona att färdigheterna inte behöver leda till utagerande 

utan det beror till stor del på vilket bemötande barnet får av pedagogen (2008, s. 53-55).  

Teorins fem färdigheter som kan leda till utagerande av barnet beskrivas nedan. 

Exekutiva färdigheter innebär att barnet har svårt att kombinera tankar här och nu och det som 

ska ske framåt. Det kan vara svårt för barnet att byta aktivitet och ställa om sig på pedagogens 

begäran och detta kan skapa en frustration hos barnet som visas genom utagerande. Barn som 

har svårt med exekutiva färdigheter kan även ha svårt att anpassa sig till nya regler. Barnet 
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kan ha svår att reflektera över konsekvenser av sitt handlande (Green & Albon, 2012, s. 19-21 

; Eresund och Wrangsjö, 2008, s. 53-54). 

Den andra färdigheten är den språkliga vilken betyder att barnet kan ha svårt att uttrycka sina 

tankar och känslor och svårt att förstå andra människor. Om den vuxne inte bemöter barnet 

rätt kan det leda till en frustration hos barnet. Om barnet har brister i språkliga färdigheter kan 

barnet få svårt att sätta ord på känslor och svårt att berätta och förklara vad de upplever. 

Språkliga förmågan är nära förknippat med känsloreglering. Barnet kan ha svårt att förmedla 

sina känslor till omgivningen vilket kan leda till missförstånd då omgivningen exempelvis kan 

uppfatta ett frustrerat barn med språksvårigheter som utagerande (Green & Albon, 2012, s. 

21-22 ; Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 54). 

Den tredje färdighet som beskrivs av författarna är barnets förmåga att hantera sina 

omedelbara känslor. Om barnet har en begränsad förmåga att förstå andras och sina egna 

känslor kan barnet behöva hjälp att bemöta sina känslor. Ett barn som har svårigheter med sin 

känsloreglering kan reagera starkt på uppstådda problem vilket kan leda till frustration och 

förmågan att tänka förnuftigt minskar (Green & Albon, 2012, s. 22-24).  

Kognitiv flexibilitet är den fjärde färdigheten som handlar om barn med ett tänkande som 

beskrivs som konkret, svartvitt och bokstavligt. Kognitiv flexibilitet är likt den första 

färdigheten, den exekutiva färdigheten som beskrivs att barnet har svårt att ställa om sig. 

Barnet behöver ha förutsägbara rutiner exempelvis behöver barnet alltid äta frukost på 

förskolan. Vid oförutsägbara händelser kan barnet uppleva en stark frustation. Barn som har 

svårt med sin kognitiva flexibilitet är i behov av rutiner och tydlighet. Barn som har svårt med 

den kognitiva flexibiliteten kan feltolka vad andra uttrycker vilket kan leda till att barnet får 

felaktiga och negativa tankar om sig själv som ”de är arg på mig” eller ”det är inte rättvist” 

(Green & Albon, 2012, s. 24-26 ; Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 54-55). 

Den sista färdigheten som Green och Albon tillskriver ett barn som är utagerande är den 

sociala färdigheten som handlar om att barnet kan ha svårt att bedöma sociala signaler. Svårt 

att lösa sociala problem, förstå sociala koder och svårt att förstå och tolka andra barn. Barn 

som har sociala svårigheter kan få svårt i leken. I lek kan det uttrycka sig genom att barnet har 

svårt att dela med sig, turas om och att ha ögonkontakt. Att inleda, upprätthålla och avsluta ett 

samtal kan vara svårt för barn som har brister i sociala färdigheter (Green & Albon, 2012, s. 

26-27 ; Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 55).  

Eresund och Wrangsjö belyser ytterligare orsaker som kan leda till utagerande som bygger på 

tre olika faktorer, risk, sårbarhet och skyddsfaktorerna. Faktorerna kan vara gentekniska eller 

miljöbetingade. Risk och sårbarhet triggar varandra till utagerande medan skyddsfaktorer 

motverkar utagerande. Riskfaktorer som finns i familjemiljön kan vara brist i samspel och 

omhändertagande, vilket kan bero på många olika saker som missbruk, depression och så 

vidare. När det gäller omgivningen kan det handla om att förskolan eller skolan inte har 

tillräckliga resurser. När det kommer till sårbarhetsfaktorer räknas svårt temperament, 

hyperaktivitet, otrygghet. Skyddsfaktorer kan vara problemlösningar, kommunikation eller att 

barnet känner sig meningsfull i olika sammanhang (2008, s. 92 och 93). 

4.3 Olika arbetssätt och bemötande i förskolan 

Green är grundare till arbetsmetoden Callabriative Problem Solving som förkortas med CPS. 

Metoden utgår ifrån att det inte alltid bara saknas kunskap om utagerande barn utan också 
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brister i hur pedagogen hjälper och bemöter utagerande barn. CPS är en social 

interaktionsmetod som lägger vikt vid att bedöma, identifiera och utveckla bristande kognitiva 

färdigheter. Det generella som går att se enligt Green och Albon är att utagerande barn saknar 

en eller fler kognitiva färdigheter (2012, s. 12 och 60).  

I metoden CPS finns tre olika planer. Plan A innebär att pedagogen är väldigt egensinnig och 

bestämda på att barnet ska anpassa sig efter pedagogens vilja. Det är vanligt att hot av olika 

slag används. Plan A beskrivs som en snabb lösning på kort sikt, men som inte fungerar i 

längden. Förhållningssätt som beskrivs ovan tar många pedagoger till rutinmässigt. Plan A är 

ett vanligt sätt att få barn att reagera med ett utagerande.  

Plan B är en samarbetsprocess. Plan B innebär att komma fram till gemensamma beslut om 

hur en viss situation ska lösas. I planen ingår tre olika steg som syftar till att hjälpa barnet att 

utveckla frustrationstolerans och flexibilitet. Det första steget i plan B är att visa empati för 

barnets utagerande, syftet är att ta reda på och skapa en förståelse för vad och varför barnet 

agerar på ett visst sätt. För att ta reda på kärnan till barnets utagerande kan öppna frågor vara 

ett bra hjälpmedel. Det andra steget handlar om att definiera problemet. Pedagogen kan här 

lyfta sin oro och sina tankar på det barnet förmedlat i steg ett. Det som sedan är viktigt och 

säreget för plan B är att barnet och pedagogen diskuterar bådas sidor av problemet som 

uppstått. Det sista steget handlar om inbjudan till gemensam lösning som gynnar både barnet 

och den vuxne. Barnet får börja och presentera sina förslag till lösningar och sedan får 

pedagogen presentera sina förslag. De två parterna får sedan diskutera de olika lösningarna 

för att nå en gemensam lösning som tillfredsställer bägge parter.  

Den tredje och sista planen, plan C handlar om att minska eller ta bort krav från barnet d.v.s. 

pedagogen låter bli att påtala, vad pedagogen vill att barnet ska göra eller så låter pedagogen 

bli att påtala de förväntningar pedagogen har på barnet (Green & Albon, 2012, s. 60-64, 76-

77, 79 och 113; Hedström, 2014, s. 62-63). 

Författarna Eresund och Wrangsjö beskriver också Greens metod CPS. Författarna menar att 

CPS är synnerligen användbar när en pedagog och ett barn inte kommer överens om hur en 

situation kan lösas och frustrationen hos barnet har lett till ett utagerande. Metoden har 

utgångspunkt i två syften det första syftet är att metoden ska bidra till bättre hantering av 

akuta situationer som uppstår. Det andra syftet är att metoden ska bidra till att utveckla 

barnets emotionella, sociala och kognitiva förmågor (2008, s. 283-287). På liknande sätt lyfter 

Hedström upp att CPS har som grundtanke att barnet vet vad som är rätt och fel och att barnet 

vill göra det rätta men pga. av vissa svårigheter eller bristande kognitiva förmågor inte klarar 

av att hantera en viss situation själv. Nyckelordet i metoden CPS är empati och förknippas 

med barn som ofta blir tillsagda och skällda på alldeles för ofta (2014, s. 61 och 72). 

CPS ställer stora krav på pedagogens förhållningssätt och bemötande. Grundstommen i CPS 

är att pedagogen ska visa empati gentemot barnet och visa intresse för barnets tankar och 

känslor (Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 284-285). Många pedagoger upplever metoden som 

tidkrävande men Hedström ifrågasätter tillbaka, ”hur lång tid tar det att skälla och säga stopp 

till barnet?” Han menar att metoden inte är någon så kallad ”quick fix”, den tar tid men när 

metoden fungerar skapar den istället tid. CPS handlar om att skapa relationer och bemöta 

barnet på individens nivå och hjälpa barnet att träna på sina kognitiva färdigheter. CPS har 

även en grundläggande uppfattning om att inte skuldbelägga någon varken barnet, föräldern 

eller pedagogen, utan att hitta lösningar som fungera bra för alla och arbeta vidare med dem. 
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Metoden ska hjälpa barnet att formulera och reglera sina känslor och kunna inta andra 

perspektiv. Det behöver inte endast ske via muntlig kommunikation utan barnen och 

pedagogen kan även använda bilder för att kommunicera. CPS utgår från det kompetenta 

barnet liksom barnkonventionen och läroplanen (Hedström, 2014, s. 61-77).   

Serena Svensson verksam i förskoleklass har arbeta med många olika metoder men menar att 

CPS metoden är bra eftersom metoden inte skuldbelägger någon, varken barnet eller föräldern 

(Ref i Hedström, 2014, s. 62). Serena Svensson och Gunilla Ekberg som arbetar inom 

förskoleklass betonar, genom att använda CPS metoden kommer barnen själva med lösningar 

på de problem som uppstått av pedagogens stöd genom samtal (Ref i Hedström, 2014, 68-70 

och 75).  

Annica Korning arbetar i förskoleklass upp till årkurs tre, även hon har arbetat med CPS 

metoden och beskriver: ”Att arbeta med CPS har ändrat mig som pedagog och person”. Hon 

ser verksamheten ur ett nytt perspektiv. Hon anser sig ha mer fokus på hur pedagogen 

bemöter barnet. Hon har också upptäckt att pedagoger ofta ger order och förväntar sig att 

barnet ska lyda pedagogerna och att de vuxna vet bäst. Hon har med hjälp av metoden börjat 

bemöta barn på ett annat sätt än tidigare (Ref i Hedström 2014, s. 66-67).  

ICDP – Internation Child Development Programe är en metod som grundar sig på 

barnkonventionen och betonar barns delaktighet i vardagen för barnens lärprocesser. Metoden 

har ett stort fokus på pedagogen och bygger på att pedagogen deltar i en vägledningsgrupp 

som ska omarbeta sitt synsätt på de barn som pedagogen upplever som svåra att nå fram till. 

Metoden lägger vikt på att pedagogen ska vara närvarande både mentalt och fysiskt för att 

kunna bemöta det individuella barnet på bästa sätt. ICDP betonar vägledande samspel mellan 

pedagog och barn i syfte att stimulera ett positivt samspel där förhållningsättet hos pedagogen 

ska genomsyras av lyhördhet för att utveckla kognitiva och sociala färdigheter hos barnet. 

ICDP har ett fokus på att uppmärksamma önskade beteenden som fungerar bra.  Pedagogen 

som arbetar med ICDP ska inta ett barns perspektiv (Hedström, 2014, s. 99-101 och 109).  

Komet är en annan metod som är förkortning för kommunikations metod. Komet handlar om 

att bygga upp förtroendet och tillit mellan pedagogen och barnet. Metoden bygger på ett 

behavioristiskt perspektiv. Inom komet används behaviorismen för att ta bort oönskat 

beteende för att göra det använder pedagogen olika strategier som beskrivs nedan. 

Behaviorismen utgår ifrån att orsakerna till utagerande beror på barnet och miljön och det 

oönskade beteendet ska arbetas bort med hjälp av belöningssystem som exempelvis 

guldstjärnor. Komet fokuserar på individens beteende och att pedagogen ska påverka 

beteendet genom beteendemodifikation. Belöning används alltså för att förändra det oönskade 

beteendet genom att belöna det beteende som ses önskvärt. I metoden används ett 

observationsschema för att lyfta fram de stunder som fungerar bra men även för att se de 

situationer som inte fungerar. Pedagogen ska vid de situationer det inte fungerar kliva in och 

stötta eller ändra omständigheterna för barnet i den situation det inte fungerar. Det positiva 

som lyftas fram ska vara ärligt. Komet menar att negativa beteende ska förbises men aldrig 

barnet i sig. Komet bygger även på att barnet och pedagogen använder en kvart om dagen för 

att skapa en relation till varandra för att skapa en relation och förtroende för att bygga kapital 

inför stormiga situationer. Genom en utbildning inom Komet som finns ökar pedagogen sin 

medvetenhet om det egna beteendet gentemot barnet. Komet utgår även från att pedagogen 

kan be någon annan inom arbetslaget ta över när de känner att tålamodet tryter, genom ett 



16 
 

sådant förhållningssätt uppvisar pedagogen en god reflektion hos sig självt (Hedström, 2014, 

s. 147-156).   

Drugli beskriver metoden gränssättning utifrån en positivt och en negativ klang. Författaren 

beskriver metoden som alltid aktuell men bara i den positiva meningen. En gränssättning som 

är negativ kan skapa en destruktiv relation som leder till motsatt effekt som kan visas i 

utagerande. För att en gränssättning ska bli i en positiv bemärkelse behöver pedagogen 

fundera kring kraven som ställs på barngruppen, om kraven rimliga, om kraven är befogade 

efter barnens ålder och utefter barnens förmåga? Är kraven för höga kan det leda till en 

negativ gränssättning och kan skapa frustration hos de barn som inte kan uppnå kraven som 

ställs på barnen. För pedagogen är det viktigt att inte ha fler gränssättningar och krav än 

barngruppen klarar av, för många regler kan leda till förvirring. Vid gränssättning är tydlighet 

och vänlighet två viktiga begrepp att tänka på. Efter en tillsägelse ska barnet inte straffas utan 

pedagogen ska istället främja de önskade beteendet med positiv bekräftelse (2003, s. 105-

107).   

Ignorerar är ett annat tillvägagångssätt för att minska ett utagerande, men även den här 

metoden liksom de andra metoderna kan användas på fel sätt. Pedagogen måste påförhand 

bestämma vilka eller vilket beteende som ska bortses. Men alla händelser får inte förbises, 

uppträdanden som exempelvis fysisk eller psykisk mobbning får inte ignoreras. Med att 

ignorera menas inte att sluta prata och titta på barnet utan istället se det positiva som barnet 

gör. En händelse som kan ignoreras är om barnet exempelvis svär. Genom att förbi se 

svordomen och uppmuntra och ge positiv bekräftelse på något annat barnet gör, så kommer 

barnet i efterhand uppmärksamma den positiva bekräftelsen och därigenom välja de 

situationer som ger barnet positiv bekräftelse (Drugli, 2003, s. 108 -109). 

Kinge ställer sig delvis kritisk till fastlagda metoder och program. Hon menar att kärnan i 

bemötandet av barn är att se den individuella situationen och sammankopplar det med det 

individuella barnet och utifrån det bemöta barnet för att hjälpa på bästa sätt. Kinge tror att det 

är svårt att uppnå om metoder eller program följs för förhållningssättet kan bli mekaniskt efter 

vad metoden eller programmet säger. Det finns olika arbetssätt och arbetsmodeller som kan 

fungera i olika konfliktsituationer. Men det är viktigt att inte fastna i en arbestmodell eller ett 

arbetssätt eftersom alla barn är olika och det som funkar på det ena barnet kanske inte 

fungerar på det andra. Det är även viktigt att mäta in vilken situation barnet befinner sig i när 

metoden för ett bemötande väljs (2000, s. 11). Forskning har visat att barn som har svårt att 

hantera sina känslor har ökat. Det gör det svårt att bemöta barnets individuella behov för att 

det är så många barn som är i behov av stöd. Resultatet blir att kortsiktiga metoder används 

för att få lugn och ro men de får inte bli de vardagliga lösningarna eftersom det inte hjälper 

barnet i längden (Kinge, 2000, s. 9-10). Kinge förespråkar sytematisk observation och 

reflektion för att skapa förståelse för barnets beteende. Pedagoger behöver försöka leva sig in 

i barnets värld och förstå vad barnet vill säga med sitt beteende då barn handlar logiskt på de 

villkor pedagoger ger dem. När en situation uppstår och ett barn visar ett utagerande beteende 

behöver pedagogen se det djupare behovet hos barnet och svårigheterna måste förstås i det 

sammanhang barnet befinner sig och inte endast se den enskilda situationen (2000, s. 30 och 

36) Författarna Bronäs och Runebou instämmer med Kinge att en och samma metod inte kan 

appliceras på alla barn, författarna lyfter upp omständigheterna och anser att de är omöjligt att 

peka ut vilka metoder som är bra och vilka metoder som passar barnet utan att väga in vilka 
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omständigheter som finns i situationen. Omständigheter är allt specifikt i den situationen som 

barnet och pedagogen befinner sig i (2010, s. 14 & 27). 

Att som pedagog alltid tillrättavisa leder inte till någon positiv effekt utan snarare till att ett 

utagerande beteende förstärks. Att skuldbelägga eller hota barnet leder också till oönskade 

beteenden. Istället oberoende av pedagogiska metoder eller teoretiska bakgrunder så ska 

pedagogens bemötande bygga på att stödja barnets positiva beteenden och berömma det 

barnet gör. Alla som arbetar med barn vill barnets bästa men ibland blir vissa situationer 

övermäktiga och pedagogen känner att de inte klarar av situationen och faller lätt tillbaka till 

mönster att lösa konflikten för stunden, det kan handla om tillsägelser, hot, och skuldbelägga 

barnet. Situationer som dessa leder inte till någon lärsituation för barnet snarare tvärtom. Erik 

Sigsgaard har beskrivit vikten av att sätta gränser, säga ifrån i hemmet och på förskolan vilket 

inte alltid hjälper, Sigsgaard menar på att det finns väldigt lite forskning som visar att detta 

fungerar. Han pratar istället om att minska det utagerande beteendet för att det ska hålla 

långsiktigt och vara hållbart för bägge parter genom att skapa en relation till barnet att hitta 

lösningar som fungerar för båda parter. Juul och Jensen beskriver vikten av att skapa goda 

relationer till barnet. Författarna menar även att den viktigaste kompetensen som en pedagog 

behöver behärska är relationskompetensen, redan där är mer än hälften av konflikten lösta 

(Ref i Hedström, 2014, s. 7 – 8 och 12).  

Kinge anser att arbetet med att stötta och hjälpa barn som har svårt att hantera sina känslor ska 

ske i det vardagliga arbetet genom samspel och aktiviteter med pedagoger och barn. Det ska 

inte vara enskilda insatser som sätts in av kompetenscenter eller pedagogiska institutioner. 

Vilket innebär att det är pedagogerna som är verksamma inom förskolan som behöver skapa 

sig en medvetenhet över det ansvar pedagogerna bär i sitt arbete. För att barnet inte ska mötas 

av oförståelse missriktade insatser av vuxna behöver pedagoger vara empatiska och kunna 

leva sig in i barnets sätt att tänka det gör förhoppningsvis att barnet upplever att hen blir sedd 

och förstådd (2000, s. 45-46). 
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5. Metod 

 

 

Vi valde intervju som metod, vi ansåg att det skulle skapa den bredaste bilden av hur både 

pedagoger och barn såg på pedagogers bemötande i konfliktlösning med utagerande barn. Vi 

ansåg att intervju var en bra metod för att få insikt i andras perspektiv att se på utagerande i 

konflikter. Valet till intervju grundades även på att vi kan få ett mer utvecklande svar som kan 

leda till ett givande samtal men också ett informations utbyte i jämförelse med exempelvis 

enkätundersökning. Vid intervjutillfället kan intervjupersonen ställa frågor om hen undrar 

över något eller om det är något som intervjupersonen inte förstår och vi som intervjuar har 

chans att ställa följdfrågor i jämförelse med metoden, enkät eller observationen. Intervju som 

metod ger oss även chansen att få se den intervjuade personen uttryck och kanske få ta del av 

hens känslouttryck (Bell, 2006, s. 158). 

5.1 Urval 

Vi valde att besöka tre olika förskolor i Mellansverige där vi genomförde intervjuer med en 

pedagog på respektive förskola. I resultatdelen kommer pedagogerna döpas efter siffrorna ett, 

två och tre. Pedagog ett har arbete inom förskolan i sjutton år. Pedagog två har arbete inom 

förskolan i snart trettiosju år och pedagog tre har arbetat inom förskolan i fem år. På 

förskolorna genomförde vi även tre skilda barnintervjuer i grupper om fyra barn sammanlagt 

deltog 12 barn. Barnen var fyra till fem år gamla. Barnintervjun var blandat killar och tjejer. 

Förskolor är alla verksamma inom den kommunala sektorn.  

I vårt urval har vi använt oss av tidigare kontakter, vi ansåg att det skulle underlätta 

genomförandet av barnintervjuer om viss igenkänningsfaktor fanns. 

5.2 Datainsamling 

I vårt examensarbete har vi använt oss av litteratur, kunskapssammanfattningar och 

styrdokument. Vi började använda bibliotekets resursutbud både litteraturutbud och 

databasen. Vi har även använt Google scholar. När vi sökte i databasen på Google scholar 

använde vi sökord som ”utagerande barn”, ”ilska”, ”förskola”, ”konflikter”, vi fick upp 

många användbara träffar på orden vi använde i sökningen. När vi sökte i Google scholar fick 

vi många träffar på tidigare skrivna examensarbeten som vi skumläste och valde ut arbeten 

som passade vårt intresse. Vi gick sedan till referenslistan för att finna användbar litteratur. 

Då detta är ett mindre arbete valde vi i ett första skede litteratur baserat på bokens titel för att 

sedan undersöka boken innehållsförteckning och sakregister för att välja respektive välja bort 

litteratur (Bell, 2006, 83-84 och 87).  Vi har även fått många bra boktips från vår handledare. 

Vi genomförde också intervjuer med pedagoger och barn för att samla in data. 

Pedagogintervjuerna varade mellan 30-45 minuter och barngrupp intervjuerna varade ca 20 

minuter. Sara genomförde två pedagog intervjuer och två barnintervjuer. Liselotte 

genomfördes en pedagog intervju och en barn intervju. Både barn och pedagog intervjuerna 



19 
 

spelades in för att inte missa något viktigt. Intervjuerna genomfördes på förskolan i ett rum 

där vi inte kunde bli störda.  

5.3 Procedur 

I det första skedet kontaktade vi förskolorna via telefon för att berätta om vårt syfte för att 

sedan fråga om de ville vara med på en intervju. När vi fått ett godkännande besökte vi 

förskolorna för att lämna godkännandeblanketter där föräldrarna skulle ge sitt medgivande till 

att barnen fick delta i intervjuer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). När vi lämnade blanketterna 

bokade vi tid för genomförandet av intervjuerna som sedan genomfördes på förskolorna. 

Intervjuerna genomfördes på förskolan eftersom det är en miljö som barnet känner igenom 

och en trygg plats för både barnen och pedagogerna (Doveborg, Pramling Samuelsson, 2000, 

s. 25). När vi skrev intervjufrågorna utgick vi från vårt syfte, våra frågeställningar och 

arbetets bakgrund. När vi skrev intervjufrågorna tänkte vi även på upplägget, vi började med 

inledande frågor för att underlätta och kunna komma in i samtalet därefter skrev vi 

huvudfrågorna och vi avslutade med frågan om intervjupersonen har något att tillägga (Dalen, 

2008, s. 31). När vi färdigställt ett utkast av intervjufrågorna genomförde vi provintervjuer av 

barnfrågorna och reviderade dem utefter resultatet. När intervjufrågorna till pedagogerna var 

färdigställda mailade vi dem till pedagogerna för att pedagogerna skulle ha tid att förbereda 

sig i lugn och ro och ha en chans att läsa igenom och fundera kring frågorna samt ha möjlighet 

att avbryta intervjun (Bell, 2006, s. 157). Pedagogerna fick också vid mailkontakten ta del av 

våra forskningsetiska principer som du kan ta del av nedan.  

Intervjuerna ägde rum i ett enskilt rum på förskolan där det inte fanns någon risk för att bli 

störda (Doveborg, Pramling Samuelsson, 2000, s. 25, Bell, 2006, s. 168). Intervjuerna 

spelades in och deltagarna hade innan intervjutillfället informerats och givit sitt godkännande 

för inspelning. Föräldrarna till de deltagande barnen fick information och gav sitt medgivande 

till inspelning i godkännandeblanketten som du kan se i bilaga: 1. Intervjuerna varade mellan 

30-45 minuter. 

5.4 Forskningsetik 

I vårt arbete har vi utgått ifrån forskningsetiska principer, vi har insamlat och bearbetat vårt 

material. Forskningsetiska principer bygger på fyra huvudkrav som vi nedan ska beskriva 

kopplat till vår undersökning.  

Det första forskningsetiska kravet vi utgått från är informationskravet. Vi har bett om tillstånd 

från föräldrar och pedagogen för att genomföra intervjuerna. Vi har informerat pedagogerna 

och föräldrarna om undersökningens syfte. Föräldrarna fick godkänna intervjun genom en 

godkännande blankett. Vi har också informerat att undersökningen är anonym för de 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Det andra forskningsetiska kravet är samtyckeskravet. Vi har tagit hänsyn till forskningsetiska 

kravet genom att deltagarna har själva valt om de vill delta eller ej. Föräldrar till de 

deltagande barnen har genom en blankett givit sitt medgivande till barnens deltagande 

eftersom barnen är under 15 år. De deltagande har även fått informationen vid intervjutillfället 

att de kan avbryta när de vill och att deltagandena kan avböja en fråga om de inte vill svara 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 
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Det tredje etiska kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att material ska 

hemligstämplas och vara otillgänglig för andra än oss som behandlar materialet. Vi följt 

kravet genom att hålla materialet för oss själva och när arbetet är klart förstörs materialet. I 

vår uppsats kommer barn och pedagoger benämnas genom siffror för att det inte ska finnas 

någon möjlighet att identifiera en deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12; Bell, 2006, s. 57).  

Det sista forskningsetiska kravet är nyttjandekravet som vi följt genom att vi inte har 

förmedlat materialet vidare på något sätt utan materialet har endast använts som insamlat 

material till vår undersökning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

5.5 Databearbetning 

Vi använde inspelning av intervjuerna för att lättare kunna ta del av varandras material. Med 

hjälp av det inspelade materialet har vi kunnat lyssna igenom flera gånger och kunna fördjupa 

oss i innehållet. Därefter har materialet transkriberats för att sedan tematiseras för att skrivas 

in under resultat.  Det inspelade materialet har sparats till arbetet är godkänt för att kunna 

styrka sanningsgraden i det material som är sammanfattat (Bell, 2006, s. 166). I analysen av 

intervjuerna valde vi att kategorisera och tematisera utifrån vad de intervjuade berättade. Vi 

använde även våra frågeställningar som utgångspunkt. 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Oavsett metod för insamling av information måste vi kritiskt granska och bedöma hur 

trovärdig informationen är. När informationen samlas in är det av vikt att tänka kring olika 

faktorer som kan påverka intervju personerna. Intervjupersonen kan nyligen upplevt, sett eller 

hört en händelse innan intervjun och det kan därmed påverka resultatet. Metoden för att 

kritiska granska det insamlade materialet kallas för reliabilitet och innebär att kritiska granska 

hur väl metodens resultat är trovärdig. Våra intervjuer utgick från en kvalitativ intervjustudie 

där intervjupersonens åsikter och tankar är i fokus, därav har vi haft reliabilitet i åtanke (Bell, 

2006, s. 117). Det är svårt att säga hur stor del av det insamlade materialet som är trovärdigt 

eftersom arbetet är i liten skala. 

Validitet är ett annat begrepp som betyder resultatets giltighet. Om det insamlade materialet 

ger svar på det studien avser svara på. Validiteten hade ökat om vi gjort observationer, men 

pga. den begränsade tid fanns det ingen möjlighet för att genomföra observationer (Bell, 

2006, s. 117-118).    

5.7 Arbetsfördelning  

I litteratur sökning arbetade vi på varsitt håll därefter träffades vi och fördelade litteratur 

jämnt mellan oss. Vi skrev in det väsentliga vi hittat för att sedan sammanställa i ett 

gemensamt dokument. Inledningen, syfte, frågeställningar och metod har vi arbete fram 

tillsammans. Definition av begrepp, teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning är de bitar 

vi skrivit på var sitt håll. Därefter gjorde vi ett aktivt val, Sara gjorde fyra intervjuer och 

Liselotte gjorde två intervjuer. Liselotte arbetade sedan att samman ställa rubrikerna, 

definition av begrepp, teoretisk utgångpunkt och tidigare forskning. Vi ansåg att det var en 

jämnfördelning av arbetstid. Efter sammanställningen av Liselotte har vi båda läst arbetet, 

diskuterat och ändrat det som behövts. Vi arbetade sedan gemensamt fram resultatet och 

diskussionen.        
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6. Resultat 

Vi har valt att redovisa resultatet med hjälp av arbetets frågeställningar. Svaren är sedan 

tematiserade utifrån de svar vi fått. 

 

 

6.1 Hur upplever pedagogerna att de själva bemöter barns utagerande i 

konfliktsituationer? 

6.1.1 Tydlighet 

Alla de intervjuade pedagogerna lyfter tydlighet som viktigt i mötet med utagerande barn. Två 

av pedagogerna belyser att barn med utagerande beteende behöver vuxna väldigt mycket och 

att de vuxna behöver vara tydliga med barn som visar ett utagerande beteende. 

En av pedagogerna har genom erfarenhet skapat sig en uppfattning av att tydlighet och 

konsekvens är viktigt i arbetet med utagerande barn. Pedagogen menar att det är viktigt som 

pedagog att vara tydlig med att visa när ett beteende inte är okej direkt men att diskussionen 

om situationen där barnet utagerat får ske i ett senare skede när barnets frustration lagt sig. 

Det är viktigt att vara bestämd och konsekvent och att alla i arbetslaget har ett snarlikt 

förhållningssätt. Två av pedagogerna pratar om tydlighet och menar att som pedagog i 

förskolan går det inte att blunda för konflikter eller vara rädd för att gå in i en konflikt. När en 

pedagog går in i en konflikt är det viktigt att vara tydlig för barnets trygghet. ”Reds konflikten 

ut direkt behöver inget ligga och gro hos barnen utan barnen ska veta att om någonting händer 

tar pedagogerna tag i det direkt”. Det är viktigt att våga gå in i konflikterna och vara 

konsekvent och tydlig och visa att man finns där för barnet. ”Vi måste våga för barnets skull”. 

6.1.2 Samarbete 

Samarbete pratade de intervjuade pedagogerna mycket om. Två av pedagogerna berättar att 

arbetslaget för ett kontinuerligt reflektionsarbete ”det är a och o att vi kan samspela och 

reflektera tillsammans”. Tar hen en konflikt som uppstått meddelar hen sina kollegor så 

arbetslaget vet vad som skett om kollegorna vid ett senare skede kommer in i konflikten. 

Arbetslaget har diskuterat och anser att det kan bli tokigt om inte hela arbetslaget är insatta i 

konflikten som skett. Hen beskriver: ” vi meddelar att barn x och barn y hamnade i den här 

konflikten och vi löste det så här och blir det någon uppföljning på situationen då vet mina 

kollegor vad jag gjorde och kan gå tillbaka och berätta för barnet att: jag vet att du och fröken 

pratade om det här att ni kom överens om det här”. De andra intervjuade pedagogerna pratar 

även om samarbete i konflikterna och menar att arbetslaget för samtal om konflikthantering 

på möten. Speciellt om vissa konflikter uppstår väldigt ofta för att kunna bemöta konflikterna 

lika annars lär sig barnen vilka pedagoger de kan välja att gå till för att få det bemötandet 

barnet vill ha. Pedagogerna försöker hålla samma regler för att ”inte ge barnen några kryphål 
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för barnen lär sig väldigt snabbt vilka pedagoger man får för och vilka pedagoger man inte får 

för”. Det är viktigt att ha ett liknande bemötande mot barnen för att kunna assistera varandra i 

konflikter och bytas av. En av pedagogerna uttrycker att det är ”viktigt att försöka ha 

gemensamma tankar om hur vi ska hjälpa barnen i konfliktsituationer för vi har ett 

gemensamt ansvar för barnen”. 

Det professionellt att ta hjälp av varandra i arbetslaget kring konfliktsituationer, det är viktigt 

”att kunna lita på varandra”. En av pedagogerna berättar att hen har sett pedagoger fastna i 

konflikter genom att älta och inte komma vidare och att en kollega sedan kliver in och löser 

konflikten. Därför anser hen att det är viktigt att pedagoger vågar hjälpa varandra för ” det 

visar för barnen att vi tänker olika och att man ibland behöver ta hjälp av en kompis för att 

kunna förklara vad vi menar”. Vikten av att ta hjälp av barnen när en konflikt uppstått och 

pedagogen inte sett situationen belyses även av en pedagog. Barn som varit med i eller kring 

konflikten får berätta vad de upplevde och såg. De små berättelserna från barnen kan sedan 

skapa en relativt trovärdig bild av situationen så pedagogen kan bemöta konflikten på ett 

rättvist sett. 

6.1.3 Lära av misstag 

En av pedagogerna lyfter att ibland måste man göra fel för att kunna göra rätt. Det viktiga är 

att reflektera över de situationer som blir fel för att kunna ändra sitt förhållningssätt och göra 

det bättre nästa gång. Pedagogen anser att hen dragit stor lärdom och erfarenhet av de misstag 

hen gjort. Det är viktigt att kunna visa för barnen att även vuxna kan göra fel och erkänna det 

för barnen. Att be om ursäkt till barnen när en situation blivit tokig drar även barnen lärdom 

av. Genom att be om ursäkt visar vi barnen respekt. Men reflekterar inte pedagogen över 

misstagen som görs i bemötandet och förhållningssättet är det ett problem eftersom det 

troligtvis inte sker en förbättring av förhållningssättet och bemötandet.  

6.1.4 Lyhördhet 

Alla de intervjuade pedagogerna berör lyhördhet men med olika infallsvinklar. En av 

pedagogerna menar att varje barn är en unik individ så det är svårt att arbeta efter någon mall. 

”Jag utgår från historiken, hemförhållandet, situationen här på förskolan med kamratkulturen, 

anknytningen till pedagogen, så allt är ju så individuellt och det gäller att man har 

fingertoppskänsla och är lyhörd”. ”Pedagogen måste ta reda på vad barnet reagerar så starkt 

på i konfliktsituationen och utifrån det får man bemöta dem på olika sätt så att säga. Vissa kan 

man prata med och reflektera över vad som hänt och vissa måste man bara hålla om så att de 

känner att man finns där för dem och att man tar reflektionen sedan”. Det gäller som pedagog 

att vara lyhörd och ha en dialog med föräldrarna om barnet visar ett upprepande utagerande, 

det är av vikt att gå in och försöka förstå bakomliggande faktorer och hjälpa barnet att komma 

ur det beteendemönstret. Det bästa skulle vara att förhindra innan utagerandet kommer och 

arbeta mer förebyggande.  

Samtliga av de intervjuade pedagogerna anser att en professionell pedagog egentligen inte ska 

hamna i konflikter men att pedagoger bara är människor och alla människor är olika vilket 

kan göra det svårt att förstå och följa barnen ibland när det uppstår situationer där pedagog 
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och barn inte förstår varandra. I vissa situationer när en pedagog är under press kan fel beslut 

tas. Beslutet kring en situation kan ske över huvudet på barnen där pedagogen inte har all 

bakgrundsfakta kring situationen och är lite för snabb i sina beslut i konflikten.  

Pedagogerna tar upp att pedagoger behöver vara lyhörda kring utagerande barn och fundera 

på ”vad hände nu?” ”varför reagerar barnet som det gör?” En av de intervjuade pedagogerna 

anser att frågor om bemötande av utagerande barn behöver lyftas upp i verksamheten då hen 

upplever att det blir fler och fler utagerande barn. Hen menar att utagerande inte alltid 

utspelas i stora gester utan det kan vara att barnet springer iväg och gråter eller sätter sig i ett 

hörn och blir okontaktbar, barnet visar alltså något utåt. Hen tycker även att de utagerande 

barnen som ”gömmer” sig och inte törs utagera och ta plats är barn som är utagerande 

eftersom barnen genomför en handling och inte endast använder ord. En annan av de 

intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att sätta stopp direkt, visa att det inte är okej 

och förklara varför. Men menar att pedagogen ska vara närvarande och visa att hen finns här 

för barnet och hjälper och stöttar barnet och komma med förslag för att komma vidare och 

erbjuda alternativ. När barnet lugnat ner sig ska pedagogen prata med barnet om känslorna 

och ser efter om allt är okej, det är viktigt att vara lyhörd i den situationen. ”Hur ska vi göra, 

hur ska vi gå vidare, det är viktigt att vi tillsammans knyter ihop säcken på slutet så att det 

känns bra för barnet. Det tror jag är jätte viktigt att inte släppa det som hänt utan gå tillbaka 

när känslorna lagt sig lite”. Har barnet varit i konflikt med ett annat barn ska pedagogen 

hjälpa barnet och reda ut situationen så det känns bra för bägge parter. Det är viktigt att se och 

ställa upp för barnen så barnen känner trygghet och vet att pedagogerna finns där för dem. 

”Att inte hjälpa barnet blir ett svek mot dem”.  

En av pedagogerna berättar att hen arbetar med de äldre barnen i förskolan och att det är ett 

stort fokus på att prata med barnen om det som hänt och på det sättet reda ut situationen. Om 

konflikten är mellan två barn pushar hen barnen att lösa konflikten så självständigt som 

möjligt. Men menar att det behöver finnas en lyhördhet från pedagogens sida för att avgöra 

hur mycket hjälp och stöd barnen behöver för att lösa konflikten. Ibland behöver pedagogen 

gå in och assistera och prata med barnen för att reda ut vad som hänt. Hen menar att barnen 

måste få komma till tals och berätta vad de känner och upplevt i en konfliktsituation. Det 

gäller att lyssna och lita på det barnet säger.  

6.2 Vad skapar en konflikt? 

6.2.1 Yttre faktorer 

Pedagogerna tar upp faktorer som kan skapa konflikter och menar att stressiga situationer i 

vardagen som påklädning och matsituationer kan skapa konflikter när pedagogen känner sig 

pressad. En pedagog uttrycker: ”Det snurrar alltid i huvudet att rutiner ska fungera och när de 

inte gör det kan barn och pedagoger lätt hamna i konflikter. Men jag säger inte att det får 

hända men vardagen är som den är och man är olika som personer det kan då uppstå” ”nu 

måste vi bli klara med mellanmålet för att vi ska komma ut” och så säger barnet ”nej jag vill 

inte, då kan det hända att man hamnar i en diskussion”. En annan av de intervjuade 

pedagogerna uttrycker att det speciellt kan uppstå konflikter i hallen vid påklädning eftersom 
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det är ett trångt utrymme och många barn vill ha hjälp samtidigt. Städsituationen ofta brukar 

också kunna skapa konflikter för att barnen tycker städningen är tråkig. 

En pedagog tar upp att otydlighet från pedagogen kan skapa en otrygghet hos barnet. Barnet 

kan få svårt att veta var gränser och regler går. Pedagoger behöver även fundera på vilka krav 

som ställs och vilka uppgifter som tilldelas barnen för blir kraven för höga kan det skapa en 

frustration hos barnet som leder till konflikter och utagerande. 

En pedagog menar att mellan barn uppstår konflikterna mest kring saker, vem som hade saken 

först. Hen berättar att på den förskolan hen arbetar på uppstår det flesta konflikter i byggvrån 

för alla vill vara där samtidigt och då räcker inte materialet och då blir det konflikter om det. 

Sen blir de konflikter kring de saker som skapas i byggvrån för barnet som byggt anser att 

ingen annan får leka med den leksaken hen byggt. Hen berättar att ”det som skapar konflikter 

skapar även utagerande. För det är ju då man blir arg och ledsen när man inte får det man vill 

ha”. 

Vikarier kan skapa stressiga situationer för att alla vikarier inte är insatta i förskolans rutiner 

och arbetssätt menar de intervjuade. 

6.2.2 Inre faktorer 

Konflikter uppstår enligt de intervjuade när två eller fler individer har olika uppfattningar om 

vad man vill. Har personerna olika målbilder och inte lyckats formulera målbilderna till 

varandra kan det uppstå en sammanstötning. Konflikter kan grunda sig i olika viljor, olika 

mål, olika intressen, trötthet, stress, brist på eget utrymme och brist på lyhördhet från 

pedagogerna. 

En av pedagogerna beskriver barnets känslor som en faktor. Om barnet har mycket känslor i 

kroppen och inte fått lära sig hantera dem kan en situation bli övermäktig för barnet. Hen 

beskriver ytterligare en faktor till barns utagerande, att barnet inte fått lära sig att hantera olika 

konflikter. När känslor som ilska och rädsla uppstår som det ofta gör i en konflikt utagerar 

barnet istället för att prata. Det kan även grunda sig i att barnet inte orkar ta hand om sina 

känslor. Konflikter kan många gånger bero på att barnet inte lärt sig förklara hur hen tänker 

och då uppstår det konflikter just för att individer tänker så olika.  

En konflikt blir större om barnet känner sig otrygg anser en av pedagogerna och menar att det 

är viktigt att barnet känner trygghet hos pedagogerna. Hen tror att om barnet känner trygghet 

till pedagogen minskar konflikter mellan barnet och pedagogen.    

Språket är en faktor pedagogerna uttrycker kan skapa en konflikt, det kan bero på när barnen 

har svårt att få fram vad barnen vill och inte kan göra sig förstådda. En av pedagogerna 

berättar: ”här tampas vi väldigt mycket med språket, det blir konflikter dels mellan barnen och 

mellan pedagog och barn”.  
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6.2.3 Stress 

Samtliga pedagoger belyser att konflikter kan uppstå då de känner sig stressade. I stressiga 

situationer tar pedagogen lätt fel beslut, tar beslut över barnets huvud. En av pedagogerna 

berättar: ”jag kan då känna att jag gått in i situationen utan att ha bakgrundsfakta och att det 

ibland är lätt att vara för snabb in i en konflikt när jag är stressad”. 

Pedagogerna berättar även att många konflikter har hanterats dåligt på grund utav stress. En 

av pedagogerna berättar att det ofta sker när de ska iväg på någonting, eller när saker som ska 

göras inte blir gjorda. ”Det är ofta situationer när man själv är under press”. En annan av de 

intervjuade pedagogerna berättar om när stress påverkat en konflikt: ”Jag blev tvungen att 

bara släppa konflikten pga. mycket stress runt omkring”. Situationer som dessa beskriver hen 

som väldigt jobbiga, hen går hem och tänker mycket på situationen och vad de kan bli för 

konsekvenser för barnet efter sådana situationer. 

6.3 Vilka metoder/arbetssätt finns och används i förskolan? 

Ingen av de intervjuade pedagogerna uttrycker att de arbetar eller har kunskap om någon 

metod som berör konflikthantering med barn i förskolan. 

Men en av pedagogerna berättar om metoden att inte benämna barnet vid namn alla gånger i 

konflikter för att namnet kan förstärka situationen. Om barnet alltid benämns vid namn i 

konfliktsituationer kan barnet förknippa sitt namn med något negativt. En annan av de 

intervjuade pedagogerna uttrycker att ”man har fått lära sig teknik på barn med speciella 

behov men de är ju annat”.  

Pedagogerna uttrycker istället att de fått tips och råd om hur de ska bemöta utagerande barn. 

”Nu senast på en föreläsning om just utagerande barn utan diagnos, där vi fick olika tips. Där 

ett av tipsen var att du som har kraften/energi kom med nya takar och kliv in och ta 

konflikten”. ”En annan sak jag fått lära mig är att inte prata eller förklara för mycket när 

barnet är arg och frustrerad utan ta det när situationen lugnt ner sig”. ”Har man ett barn som 

ständigt hamnar i utagerande så är det oftast underliggande orsaker och då har vi något som 

heter stödteam. Stödteamet kommer hit och hjälper oss pedagoger hur vi ska tänka kring vissa 

situationer och kring barnet”. Hen berättar att förskolan får råd om förhållningssätt från 

stödteamet för hur de ska strukturera verksamheten för att ge barnet det bästa stödet. En av 

pedagogerna berättar om råden förskolan fått, ”tydlighet och konsekvens är viktigt vid 

utagerande och att visa att beteendet inte är rätt men också visa för barnet att pedagogerna 

finns där för barnet”. Hen berättar att de även fått tips att säga stopp, men att förskolan skulle 

vilja ha mer konkreta tips. ”Det är viktigt att inte vara rädd för att söka hjälp, vi får tänka att 

vi gör det för barnets bästa”.  
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6.4 Vad upplever barnen skapar en konflikt? 

6.4.1 Materiella ting  

I de tre barngrupps intervjuer som genomfördes berättar barnen att saker ofta skapar 

konflikter. Vem som har rätt till leksaken eller vem hade saken först. 

I en intervju beskriver barnen hur en konflikt kan utspela sig om ett parasoll. Barnen pratar 

om när ett barn ville ha parasollet som det andra barnet också ville ha. Ett barn berättar:  

”Om den andre tar parasollet och säger jag skulle ha parasollet och den andra säger men jag 

tog den först också retas de som tog den först”. Barnet menar enligt vår tolkning att viljan att 

ha saker ofta kan skapa konflikter och att en konflikt även kan byggas upp genom att ett barn 

retas. Barnen berättar även om när barnen bråkar om en rosa spade som flera barn var 

intresserade av att använda. Barnen uttrycker att det brukar bli en slags dragkamp om vem 

som ska ha spaden. Barnen avslutar diskussionen med att uttrycka ”att man kan turas om med 

spaden istället för att bråka om den”. Barnen berättar även om en konflikt gällande en cykel 

och en sparkcykel. Det ena barnet ville byta medan det andra barnet inte ville byta cykeln mot 

sparkcykeln. Barnet uttrycker: ” Då blev hon arg. Då fick inte jag cykeln.” 

Barnen berättar även att konflikter kan uppstå när det inte finns några leksaker. Barnen fick 

frågan; kan man bli osams med pedagogen då? Barnen uttrycker att det kan man om andra 

barn får mer och det andra barnet får lite eller om pedagogen tar bort leksakerna. Ett barn i 

intervjun berättar om en konflikt gällande en legogubbe: ”En gång när legot var framme på 

golvet då hittade jag en legogubbe och den hade barn x igår. Och han trodde att den gubbe 

man haft en dag måste man ha hela tiden, då när jag hittat gubben han hade igår då ville han 

ha den men fast det inte var igår, då blev vi osams!” 

Då barnen får frågan om vad de brukar bli osams med pedagogen om berättar barnen att de 

brukar kunna bli osams med pedagogen gällande leksaker speciellt om fröknarna vill slänga 

någon leksak som är trasig. 

6.4.2 Orättvisor 

Barnen uttrycker att de upplever orättvisa när de inte får tillåtelse att gå ut när de vill och att 

det kan skapa konflikter. Barnen berättar att de får gå ut på förmiddagen på måndagar och de 

andra dagarna får de gå ut på eftermiddagen. Konflikter kan även uppstå när barnen upplever 

orättvisa för att barnen inte får göra någonting som barnen vill göra 

Ett barn berättar att hen känt sig orättvist behandlad när hen ville vara med i ett lag när barnen 

körde stafett, hen berättar: ”Då om jag inte får vara med då vill jag ju vara domare och om det 

redan finns någon som är domare då vill jag ju inte sitta och titta på och får jag inte göra något 

heller. Då får jag bara gå och leka, typ som gunga”. Ett barn uttryckte att hen känner orättvisa 

när hen inte får måla. 

Barnen upplever också att konflikter kan uppstå när barnet känner sig orättvist behandlad 

gällande att få saker, speciellt om ett annat barn får mer. Barnen uttrycker sedan:  

Barn två- ”Orättvist betyder att man inte får nåt alls” 

Barn tre- ”Rättvist betyder att båda fick lite” 
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6.4.3 Olika viljor  

En konflikt kan uppstå på grund av olika viljor som kan handla om lampan i sovrummet där 

barnen har olika åsikter om lampan ska vara tänd eller släckt.  

Barnen berättar om en situation där två barn blev osams om vem som hade gungan där de 

kom i diskussion. Konflikten uppstod när barn x ville hämta pedagogen och barn y försökte 

lösa situationen med barn x utan att hen skulle hämta pedagogen. Barnen fortsätter sedan 

berätta om en annan situation när ett barn vill hämta pedagogen utan att reda ut situationen 

själv. Ett barn berättar: ”Barn x hämtar bara fröken. Barn x springer bara och hämtar fröken så 

vi hinner inte förklara”. Barnen berättar också om att två barn en morgon ville leka prinsessor 

men att den tredje parten i leken inte ville leka prinsessor. Barnen uttryckte att de började 

bråka, två mot en.  

Barnen beskriver att konflikt lätt kan uppstå med pedagoger när ”man bara måste städa, det är 

tråkigt.” 

 

6.5 Hur upplever barn pedagogers bemötande vid konfliktsituation?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån de frågor vi ställde till barnen (se bilaga 4) fick vi fram att barnen upplevde att 

pedagogen bemötte dem på olika sätt som presenteras i diagrammet. Barnen upplevde vissa 

bemötanden bättre än andra, nedan redovisas urval av barnens utsagor för att visa vad barnen 

tycker om bemötandet barnen får i konflikter. 

Barnen fick frågan om pedagogen brukar förklara när barnen inte får göra en viss sak ett barn 

uttrycker att pedagogen brukar bli arg då. En följdfråga ställdes för att ta reda på vad barnen 

vill att pedagogen ska göra istället för att bli arg och två av barnen berättar att de vill att 

”fröken ska säga åt och säga förlåt”. Om barnen blir osams med någon vill barnen att 

pedagogen ska förklara eller prata och bli arg. 

I en av intervjuerna uttrycker barnen att ”fröken ska hjälpa till vid konflikter”. Ett av barnen 

berättar även att hen tycker att pedagogen ska säga åt: ”Säga åt, fröken kan rätta ut det och 

säga att man får inte göra så men jag tycker mest kompisarna ska säga till.”  
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Majoriteten av barnen vill att pedagogen ska säga åt när konflikter uppstått. Ett av barnen 

förtydligar med: ”Fast inte på skarpen”. I samband med detta berättar ett av barnen om en 

konfliktsituation och säger sedan: ”Det tog jättelång tid innan fröken kom”. 

Barnen får en fråga om det finns någon av pedagogerna att prata med om barnen och 

pedagogerna blir osams först svarar barnen nej men efter en stund säger ett barn: ”Joo, den 

man inte bråkar med!” Barnen fick följdfrågan om den pedagogen man inte bråkar med 

lyssnar bättre än den man är osams med? och två av barnen svarar snabbt och bestämt ja.  

Barnen pratar om när barnen och pedagogerna tycker olika och får frågan om pedagogen 

lyssnar när de tycker olika, barnen har delade meningar några av barnen svarar nej och ett 

barnen svarade ja. Barnen fick följdfrågan om vad pedagogen gör när de tycker olika och ett 

barn berättar att ”fröken bara brukar bråka”. Ett annat barn säger fnissandes: ”Hon brukar 

kasta upp oss i taket!” och alla skrattar. 

Brukar pedagogen bara kunna säga stopp är en fråga som kom upp i två av intervjuerna. 

Barnen var eniga om att pedagogen brukar säga stopp. Barnen berättar och visar med 

kroppsspråket. ”Stopp det där får man inte göra” som att de härmar en vuxen. Barnen fick 

sedan frågan om barnen vill att pedagogen ska förklara eller säga stopp och barnen i en av 

intervjuerna var eniga om att de vill att pedagogen ska säga stopp. 

Barnen pratade om när de inte får vara med i de andra barnens lek och får frågan om vad de 

vill att pedagogen ska göra då. I en av intervjuerna berättar barnen att de vill att ”fröken ska 

säga åt eller bli arg”. Ett av barnen berättar: ”Säga till jag måste ju får vara med i ett lag.” 

Barnet fick sedan frågan vad pedagogen gjorde när hen inte fick vara med och hen berättade 

att ”fröken tröstade och pratade med killarna som stoppat mig från att vara med”. Barnen 

berättar att de vill att pedagogen ska prata och förklara om barnen inte får vara med i lekar. 
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7. Diskussion 

 

 

7.1 Hur upplever pedagogerna att de själva bemöter barns utagerande i 

konfliktsituationer? 

Vi kommer börja med att ställa pedagogernas utsagor mot de perspektiv som är utgångspunkt 

i detta arbete. Perspektiven är de relationella som ser relationen som en viktig part mellan den 

professionella och barnet (Juul & Jensen, 2009, s. 118-119) samt det specialpedagogiska 

perspektivet som har flera inriktningar. Vi tar här upp det kritiska perspektivet som tar bort 

problemstämpeln från barnet och anser att alla barn ska behandlas lika samt 

dilemmaperspektivet som anser att barn behöver olika bemötande för att kunna nå samma mål 

(Nilholm, 2007, s. 21 och 23). 

I litteraturen finns ett stort fokus på det relationella perspektivet men vår studie visar inte ett 

lika stort fokus på det relationella perspektivet. Drugli menar att pedagogens relation till 

barnet är ett verktyg i arbetet med barnet och att pedagogen är ansvarig för att skapa och 

utveckla relationen (2003, s. 78-81). Detta är ingenting de intervjuade pedagogerna berör men 

en pedagog nämner att om barnet får uppleva ett dåligt bemötande i konflikter kan det skapa 

en dålig relation mellan pedagogen och barnet. Detta kan uppfattas som att den intervjuade 

pedagogen ser relationen som viktigt då hen säger att relationen kan utvecklas negativt vid ett 

dåligt bemötande i konflikter. Kinge anser att det inte finns standardlösningar för hur 

pedagogen ska bemöta barn i konflikter utan att pedagogen måste förstå och tolka barnets 

handlande i den pågående situationen. Vi kopplar Kinges teori till relationskompetens då Juul 

och Jensen menar att barn inte kan bemötas på samma sätt utan att pedagogen behöver utgå 

ifrån situationen och de involverade parterna i konflikten (Kinge, 2000, s. 43; Juul & Jensen, 

2009, s. 123-124). En pedagog pratar om att varje barn är en unik individ och att det inte går 

att arbeta efter någon mall, hen utgår ifrån kamratkultur, hemförhållanden, historiken och 

anknytningen i konfliktsituationer. Olika barn behöver olika bemötande enligt den intervjuade 

pedagogen som uttrycker: ”Vissa barn går det att prata med och andra måste man bara hålla 

om”. Pedagogens beskrivning går att koppla till det relationella perspektivet. 

Inom det relationella perspektivet är det viktigt att pedagogen själv för ett reflektionsarbete 

över sitt förhållningssätt mot barnet för att kunna hjälpa barnet med sin känsloutveckling det 

är inget som de intervjuade pedagogerna tar upp. Pedagogen behöver även arbeta med mål för 

att hjälpa barnen i sin känslohantering enligt Kinge (2000, 43). En av de intervjuade 

pedagogerna nämner svårigheter i känslohantering som ett skäl till utagerande men har inte 

utvecklat detta påstående, vi ställer oss frågande till om hen för ett reflektionsarbete som 

Kinge anser viktigt eller ej? Vi kan inte se att pedagogerna som intervjuats ser relationen som 

en viktig part i konflikthantering med utagerande barn utifrån de svar vi fått utan vi har tolkat 

det pedagogerna säger för att koppla till det relationella perspektivet. Vi är frågande till om 

skälet till att ingen pedagog nämner relationen som viktig beror på frågorna som ställts i 

intervjun, om pedagogerna tar en god relation till barnet som en självklarhet? Eller om det kan 
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vara så att pedagogerna inte sammankopplar konflikt och relation för att relation är något som 

anses vara positivt och konflikt anses vara något negativt? 

Under det specialpedagogiska perspektivet finns kritiska perspektivet som menar att alla barn 

ska bemötas på samma sätt. Vi upplever utifrån intervjuerna att två av pedagogerna har en 

utgångpunkt i det kritiska perspektivet. Pedagogerna pratar allmängiltigt om hur barn i 

utagerande ska bemötas. Pedagogerna pratar om barnet i singularform men uttrycker aldrig att 

olika barn behöver olika bemötanden. Samtidigt som en av de intervjuade pedagogerna 

uttrycker att hen ser varje barn som en unik individ vilket kräver olika bemötanden i 

konflikter grundat på bakomliggande faktorer. Vi kopplar det pedagogen säger till 

dilemmaperspektivet som innebär att individen ska bemötas utifrån individens behov och att 

alla barn ska få likartade kunskaper och möjligheter anpassade efter barnets individuella 

behov (Nilholm, 2007, s. 21, 23 och 87).  

En viktig aspekt enligt de intervjuade pedagogerna i bemötandet av utagerande barn i 

konfliktsituationer är samarbete. De intervjuade pedagogerna pratar mycket om samarbetet i 

arbetslaget men även om samarbetet på hela förskolan, att det sker ständigt reflektion och 

diskussion. Författaren Drugli betonar också vikten av gemensam reflektion och diskussion 

för att synliggör bemötandet pedagogerna ger utagerande barn i konfliktsituationer (2003, s. 

17). Det finns olika sätt att se på studiens resultat. På vissa förskolor sker inte ett så stort 

samarbete kring dessa frågor vilket gjorde studiens resultat överraskande positivt. Det är bra 

och viktigt att ett samarbete sker för barnens skull (Hedström, 2014, s. 156). 

En annan viktigt aspekt enligt litteraturen i bemötandet av utagerande barn i 

konfliktsituationer är känslor och barnens känslohantering. En av de intervjuade pedagogerna 

berättar att hen anser att det är viktigt att barnen får uttrycka sina känslor när barnet varit i 

konflikt och att barnet känner att pedagogen finns där för barnet. En annan av de intervjuade 

pedagogerna pratar om känslor och att det är viktigt att barnen får uttrycka vad de känner i 

konflikten och får känna sig hörda. Raundalen och Kinge pratar också känslor men har en 

annan syn på hur barnen ska få hjälp i konflikter med sina känslor. Raudalen och Kinge menar 

att pedagogen ska hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor och bekräfta känslorna som barnet 

ser ut att uppleva (Raundalen, 1997, s. 151 och 180; Kinge, 2000, s. 14, 62-63). Genom 

intervjuerna framgår det inte på vilket sätt pedagogerna bemöter barnen när de uttrycker att 

pedagogerna ser det som viktigt att barnen får uttrycka sina känslor. Det kan vara så att 

pedagogerna bekräftar och hjälper barnen att sätta ord på känslor. Men är det så att 

pedagogerna inte har fått den kunskap om förhållningssättet som Raundalen och Kinge lyfter 

fram behöver den kunskapen komma ut till verksamheterna. Eftersom bekräfta och sätta ord 

på känslor kan lugna situationen, hjälper barnen utveckla sin samspelsförmåga och hjälper 

barnen att få kontakt med sina känslor vilket leder till att barnen klarar av att lösa konflikter 

bättre på egen hand (Cole m.fl., 2009, s. 325).  

 

Det finns ytterligare aspekter som är viktiga i bemötandet av utagerande barn i konflikter. 

Alla de intervjuade pedagogerna berättar att de anser att det är viktigt att ingripa, stötta och 

hjälpa barnen i konflikter även Drugli menar att det är viktigt att pedagogen ska ingripa och 

att det ibland krävs stödåtgärder (2003, s. 12-13). Två av de intervjuade pedagogerna 

uttrycker att det är viktigt att inte vända ryggen till och blunda när det pågår konflikter. En av 

pedagogerna uttrycker att ”man måste våga för barnens skull”. Att inte vända ryggen till när 

en konflikt uppstår när ett barn utagerar kan ses som en självklarhet men eftersom de 

intervjuade pedagogerna uttrycker att pedagogen inte får vända ryggen tolkar vi det som att 

pedagogerna upplevt att andra pedagoger har vänt ryggen till. Vi kopplar pedagogernas tankar 
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till Kinge som betonar att en pedagog inte får falla in i dåliga mönster om andra pedagoger 

uppvisar det utan istället vara en tillgänglig och bekräftande pedagog. Det kan räcka att en 

pedagog hjälper barnet i sin känslohantering och skapar positiva samspels situationer för att 

barnet ska utvecklas i sin konflikthantering (2000, s. 25-26, 40). 
 

7.2 Hur upplever barn pedagogers bemötande vid konfliktsituation? 

 
Raundalen pratar om tre typer av pedagoger, tillåtande, auktoritär och styrande. Vi upplever 

utifrån diagrammet i 6.5 att barnen vill ha lite av alla de typer av pedagoger som Raundalen 

beskriver. Barnen som deltog i intervjuerna uttryckte att pedagogen ska säga stopp och att 

pedagogen ska säga till. I en av intervjuerna berättar barnen att de vill att pedagogen ska säga 

stopp snarare än att förklara. Vi tolkar att barnen vill ha en tydlighet och rakhet av 

pedagogerna när konflikter uppstått. Tydlighet och rakhet kopplar vi till den auktoritära 

pedagogen som utan förklaringar markerar när någonting inte är okej. Vi kan inte utläsa att 

det finns speciellt stor vilja av barnen att pedagogen är tillåtande i konflikter men i en intervju 

uttrycker ett barn att hen vill att pedagogen ska säga förlåt i konflikter vilket vi tolkar kan 

kopplas till den tillåtande pedagogen. Men det kan även vara så att hen menar att hen vill att 

pedagogen ska säga förlåt efter att barnet och pedagogen varit i konflikt. Barnen i intervjuerna 

uttrycker att pedagogen ska hjälpa, prata och förklara. Vi kopplar barnens åsikter till den 

styrande vuxna som förklara och motiverar beslut som tas i konflikter. Forskning visar att det 

bästa för barnets sociala utveckling är att få möta en styrande vuxen (1997, s. 83-86). Barnen 

berättar även att de vill att pedagogen ska bråka, trösta, bli arg och lyssna dessa egenskaper 

som barnen beskriver passar in på flera pedagogstilar dock beroende på hur egenskaperna tar 

uttryck i en pågående konflikt. Resultatet gör att vi ställer oss frågande till om det är så att den 

styrande vuxenstilen är den bästa? Eftersom barnen uttrycker att de uppskattar att pedagoger 

handlar som både en auktoritär och tillåtande pedagog men i slutändan kan se att barnen i 

största del uppskattar den styrande pedagogen. Barnen uttrycker att de vill att pedagogen ska 

bry sig, stötta och förstå som även Eresund och Wrangsjö framhåller som viktigt i 

konfliktsituationer med utagerande barn (2008, s. 25). 
 

7.3 Vad upplever pedagogerna skapar en konflikt? 

 

Pedagogerna som deltagit i studien belyser ett flertal olika faktorer som skapar konflikter. De 

faktorer som ska behandlas i detta kapitel är stress, dåliga beslut av pedagogen, missförstånd, 

språket, känslohantering, byta aktiviteter, olika viljor och leksaker. 

 

Pedagogerna uttrycker att ibland upplevs stress kring rutinsituationer och att 

rutinsituationerna skapar konflikter med barnen. Hedström tar upp problemet och menar att 

stressen pedagogerna skapar kan utlösa ett utagerande av ett barn (2014, s. 7-8 och 12). Vi ser 

det som en ond spiral som pedagogerna själva skapar när pedagogerna applicerar stress på 

barnen som gör att barnen utagerar och det kan skapa ännu större stress hos pedagogerna i 

slutändan. En av de intervjuade pedagogerna berättar att hen upplever det ångestfyllt när 

stress påverkar hens bemötande i konfliktsituationen då hen inte hittar tiden att knyta ihop 

säcken och prata om barnets känslor. Hedström belyser precis samma problem och menar att 

när barnet inte får reflektera över sina känslor i konflikten sker inget lärande av barnets 

känslohantering (2014, 7-8 och 12). 

 

De intervjuade pedagogerna berättar att alla har hanterat konflikter dåligt. En av de 

intervjuade pedagogerna berättar att ibland förstår inte pedagoger och barn varandra och det 

kan leda till en konflikt trots att det inte borde ske. Beslut kan även tas över huvudet på 
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barnen. Raundalen menar att pedagoger ofta handlar som en domstol i konflikter och att det 

kan leda till att barnen får svårigheter i att själva hantera konflikter (1997, s.65). 

 

Utifrån CPS teorin som handlar om pedagogens bemötande och förhållningssätt till 

utagerande barn i konflikter tar de intervjuade pedagogerna endast upp två av de färdigheter 

som CPS tillskriver ett utagerande barn. Den språkliga färdigheten tar alla intervjuade 

pedagoger upp som en alternativ orsak till utagerande. Pedagogerna menar att barnet kan ha 

svårt att uttrycka sig och förmedla sina viljor. En annan pedagog pratade även om känslor 

som en alternativ orsak till utagerande och menar att barnet inte fått lära sig hantera sina 

känslor och att känslorna kan bli övermäktiga och kan leda till ett utagerande. Vi kopplar det 

till CPS tredje färdighet som handlar om att hantera sina omedelbara känslor (Green & Albon, 

2012, s. 19-24). Pedagogerna benämner inte direkt någonting om de andra tre färdigheter som 

CPS tillskriver ett barn som kan utagera men vi tolkar att pedagogerna även berör den första 

färdigheten som är den exekutiva. Den syftar till barn som har svårt att byta aktiviteter och 

pedagogerna berättar att konflikter ofta sker vid rutinsituationer och ger som exempel när 

barnen ska klä på sig vilket vi anser betyda byta aktivitet som kräver att barnet behöver ställa 

om sig (Green & Albon, 2012, s. 19-21). Pedagogerna nämner andra alternativa orsaker till 

utagerande som olika viljor, mål och intressen. Leksaker nämns även som orsak till konflikter. 

Men även brist på lyhördhet av pedagogen kan skapa konflikter som kan leda till att barnet 

känner sig kränkt vilket Raundalen även belyser (1997, s. 140).  

7.4 Vad upplever barnen skapar en konflikt? 

I studien uttrycker barnen att konflikter ofta kan uppstå när det blir ändringar i vilka som leker 

eller när barnen ska bestämma vad som ska hända i leken. Barnens åsikter kan kopplas till den 

exekutiva färdigheten inom CPS som syftar till att utagerande kan uppstå när barnen måste 

ändra om i den pågående aktiviteten eller att det införs nya regler. Barnen i en av intervjuerna 

berättar att det kan uppstå konflikter när ett barn inte vill reda ut situationen på egen hand utan 

vill direkt springa och hämta pedagogen. Vi anser att det kan beror på svårigheter med språket 

och svårigheter att förstå varandra när barnen har olika viljor och den ena parten inte upplevs 

förstå vad de andra barnen menar eftersom barnen inte vill att barn x ska hämta pedagogen. 

Språksvårigheter är en av de färdigheter som tillskrivs ett barn som kan utagera enligt CPS 

metoden (Green & Albon, 2012, s. 19-24).  

Barnen i intervjuerna tar även upp materiella ting och orättvisor som skäl till att konflikter 

uppstår. Orättvisor och viljan till leksaker tolkar vi ha mycket med känslor att göra vilket 

Eresund och Wrangsjö tar upp som en faktor som kan skapa utagerande i konflikter. Hos 

barnen upplevs viljan att ha som väldigt stark vilket gör att barnen ofta krockar i situationer 

när det handlar om leksaker och orättvisor. Enligt Eresund och Wrangsjö är det viktigt att 

pedagogen stöttar och hjälper barnet i att hantera sina känslor när konflikter uppstår kring 

leksaker och orättvisor (2008, s. 52 och 57). 

7. 5 Vilka metoder/arbetssätt finns och används i förskolan? 

I detta arbete presenteras ett axplock av metoder och i detta kapitel diskuteras ett urval. Dessa 

metoder är; CPS, Komet och ICDP.  

 

Alla de intervjuade pedagogerna upplever att de saknar kunskaper om metoder som berör 

konflikthantering med utagerande barn. En av pedagogerna berättar att hen har fått tips på 

förhållningssätt som grundar sig på någon metod som hen inte namnger. Vad vi kan utläsa 
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utifrån det pedagogerna berättar om sitt förhållningssätt gentemot barn som utagerar i 

konflikter ser vi att pedagogerna berättar om ett förhållningssätt som kan överensstämma med 

delar av CPS metoden, ICDP metoden och även Komet. Exempelvis när pedagogerna pratar 

om språkliga brister som en alternativ faktor till utagerande vilket kan överstämma med den 

språkliga färdigheten inom CPS. Pedagogerna berättar att de för en konversation i och efter 

konflikter med barnen vilket är en del i plan B som ingår i CPS metoden (Green & Albon, 

2012, s. 60-64 och 76-77). Pedagogerna pratar ingenting om empati som är grunden i CPS 

men pedagogerna pratar om lyhördhet vilket kan tolkas ligga ganska nära begreppet empati. 

Lyhördhet betyder att vara öppen och mottaglig för vad barnen gör och säger. De intervjuade 

pedagogerna pratar även mycket om samarbete både i arbetslag och på hela förskolan. Det är 

något som är viktigt i ICDP som är en metod med fokus på att omarbeta sitt synsätt på barnet 

och som genomsyras av lyhördhet (Hedström 2014, s. 99-101). Komet tar även upp om 

arbetslaget och menar att det är viktigt att kunna avlösa varandra i konflikter. Att byta av 

varandra belyser samtliga intervjuade pedagoger som viktigt.  En av de intervjuade 

pedagogerna uttrycker att barnen ska känna sig trygga och att detta är något som måste 

byggas upp Komet menar samma sak men använder begreppen tillit och förtroende istället 

(Hedström 2014, s. 147-156).  

Vi ställer oss frågande till om pedagogerna inte arbetar med någon metod som ett medvetet 

val eller om det grundar sig på okunskap inom området? Kinge är kritisk till metoder på grund 

av att alla barn är olika och kräver olika bemötande men menar inte att kunskap om metoder 

är fel utan att de olika metoderna kan appliceras på olika barn och olika situationer (2000, s. 

9-11). Utifrån Kinges åsikter anser vi att pedagogerna skulle dra nytta av att få kunskaper om 

olika metoder eftersom det kan hjälpa och vägleda pedagogerna i hur bemötandet i konflikter 

ska formas efter olika situationer och barn. Kan det vara så att avsaknaden av kunskaper om 

metoder kan beror på lärarutbildningens eller huvudmannens utbildningsutbud? 
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8. Slutsats 

 

 

Genom att skriva arbetet har vi studenter och blivande förskollärare fått ny kunskap genom att 

studerat tidigare forskning och har fått upp ögonen för att det finns en brist av kunskap i 

verksamheterna kring konflikthantering med utagerande barn. Detta arbete är en väldigt lite 

studie så validiteten är väldigt låg då det endast är tre förskolor som är delaktiga i studien 

(Bell, 2006, s. 117-118). Skulle vi haft möjlighet att göra studien i större skala kan vår 

uppfattning kunnat se annorlunda ut kring förskollärarnas kunskap av ämnet. Fler intervjuer 

eller observationer hade kunnat öka validiteten.  
Fokusen på utagerande barn i detta arbete kan ifrågasättas men eftersom utagerande barn kan 

vara i olika grad och vi har fokus på den lägre delen av skalan upplever vi att utagerande av 

barn i konflikter är en vardaglig handling i förskolan. Att utagera betyder att handla och i 

konflikter handlar barn ofta men på olika sätt (Wiking, 1991, s. 7). Antingen genom att utföra 

en handling mot den konflikten uppstått med eller genom att fly på olika sätt från konflikten. 

I studien utfördes kvalitativa intervjuer och vi kan nu i efterhand ifrågasätta de urval av 

intervjufrågor som användes. Barnintervju frågorna genomgick en pilotstudie vilket gjorde att 

frågorna reviderades till det bättre även intervjufrågorna riktade till pedagogerna hade behövt 

genomgå en pilotstudie. Andra frågor hade kunnat ge en specifikare bild av hur pedagogerna 

förhåller sig till utagerande barn i konflikter kopplat till de perspektiv som är utgångspunkt i 

arbetet. Oerfarenheten att genomföra intervjuer kan också ha påverkat resultaten. 

Observationer hade bidragit till en sannare bild över hur pedagogerna bemöter barnen i 

konflikter.  

När vi analyserade materialet blev vi förvånade att ingen av de intervjuade pedagogerna 

belyste vikten av relationen till barnet som litteraturen har stort fokus på. Vi kunde tyda vissa 

små påståenden av det som pedagogerna sa om relation till barnen i konflikter men 

pedagogerna uttryckte ingenting om relationer som vi tydligt kunde koppla till det relationella 

perspektivet. Relationen ska ses som ett verktyg i arbetet med utagerande barn i 

konfliktsituationer enligt Drugli (2003, s. 78-81).  

Vi upplevde även en förvåning då de intervjuade pedagogerna inte ansågs sig ha kunskap eller 

information om någon sorts arbetsmetod även detta är något litteraturen tar upp mycket. Vi 

upplevde inte heller utifrån det pedagogerna sa att de var ett medvetet val att inte använda 

eller ha kunskap om någon arbetsmodell. Modellerna är inte endast ett strikt förhållningssätt i 

konfliktsituationer utan kan ses som alternativa förhållningssätt att bemöta i 

konfliktsituationer med utagerande barn. Det är lite av vad vi uppfattar Kinge menar då hon 

anser att det inte går att arbeta efter en specifik metod utan pedagogen måste vara flexibel i 

sitt förhållningssätt och anpassa bemötandet efter barnet och situation (2000, s. 11). De olika 

metoder som är utarbetade kan vara en bra utgångspunkt och en tankeväckare då en pedagog 

ska bredda sin kunskap om olika förhållningssätt.  
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Fördjupningen i pedagogers bemötande av barn i konfliktsituationer har gett oss nya 

kunskaper som vi kommer ha stor nytta av i vårt framtida yrke som förskollärare. Vi finner 

det som framkommit i denna studie uppseendeväckande med tanke på hur vardagliga 

konflikter är i förskolan och att kunskapen kring bemötandet är smalt. Vi ser med det i åtanke 

en fortsatt forskning kring hur kunskapen bland pedagoger ser ut om konflikter med 

utagerande barn. Vi anser att om en större studie visar liknande resultat som denna gör, 

betyder det att huvudmännen och utbildningen behöver lägga större fokus på 

konflikthantering med utagerande barn.  
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10.1 Bilaga  

Godkännande blankett till föräldrarna  

 

 

 

 

 

Till vårdnadshavare för ………………..  

Vi heter Liselotte Jansson och Sara Ahlström och studerar till förskollärare vid Uppsala 

universitet. 

Vi skriver ett examensarbete som handlar om ”hur pedagoger bemöter barns känslor i 

konfliktsituationer”. Vi kommer intervjua pedagoger och barn. Barnintervjuerna kommer ske 

i grupp om 3-4 barn. 

Intervjun ditt barn kommer att delta i kommer genomföras med en av oss. Barnintervjun 

kommer att ljud inspelas för att vi sedan ska kunna arbeta med materialet tillsammans. 

Därefter förstörs det inspelade materialet. Barnet kommer vara helt anonymt och kommer i 

uppsatsen kallas: barn 1, 2 och så vidare, det kommer inte heller framgå var intervjun är 

genomförd.  

Barnet kommer tillfrågas innan intervjun genomförs om hen vill delta. Vill barnet inte delta 

behöver hen inte det. 

Vi tar hänsyn till vetenskapsrådets codex, forskningsetiska principer.  

Har vi inte fått föräldrars godkännande kommer inte barnet delta. 

Har du frågor kontakta oss gärna på: 

Liselotte- 073xxxxxxx 

Sara- 076xxxxxxx 

Med vänliga hälsningar 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

     Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i barnintervju som spelas in i utbildningssyfte. 

     Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i inspelad barnintervju i utbildningssyfte. 

Vårdnadshavare                                                              Vårdnadshavare 

…………………………………………..                      ……………………………………………. 
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10.2 Bilaga  

 

Mail till förskolorna 

 

Hej xxxx  

Tack för ditt deltagande och för att du hjälper oss att verkställa vårt arbete. I mailet kan du ta 

del av våra intervjufrågor för att i lugn och ro läsa igenom och fundera kring frågorna. 

Intervjun kommer ta 30 till 40 minuter. Med ditt tillstånd vill vi gärna spela in för att 

underlätta efterarbete. Intervjun kommer raders efter arbetet är klart. Du och förskolan 

kommer vara anonyma i vårt arbete. Vi kommer att döpa dig som intervjupersonen efter 

siffror exempelvis pedagog 1 berättar. Har du har några funderingar kring intervjun är det 

bara att kontakta oss. Har du ångrat dig och inte vill vara med så tar vi självklart hänsyn till 

det. I mailet kan du också ta del av vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Sara Ahlström 076-xxxxxxx  

Liselotte Jansson 073-xxxxxxx 
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10.3 Bilaga 

Intervju frågor pedagog  

 

Inledande fråga:  

Hur många år har du i yrket? 

 

Intervju frågor:  

Vad tror du det är som skapar en konflikt?  

Vad kan ligga till grund för ett barns utagerande?  

Vart tror du att det uppstår mest konflikter och varför?  

Hur bemöter du ett utagerande barn i förskolan? Hur brukar du göra? 

Har du någon gång upplevt att du hanterat en konfliktsituation dåligt och i så fall vad tror du 

att det har berott på? 

Har du fått lära dig några verktyg för att hantera konflikter med utagerande barn? I så fall 

vilka? Vad tycker du om metoden?  

Har du som pedagog något speciellt tillvägagångsätt för hur du bemöter utagerande barn? 

Har ni något speciellt sätt för hur ni ska bemöta och arbeta på avdelningen i 

konfliktsituationer och i så fall hur? T.ex. byter ni av varandra?  

Hur har du sett att andra pedagoger bemöter barn i konfliktsituation? Bra respektive dåliga 

sätt?  

Vad tror du följden kan bli av det mindre bra bemötandet? 

Hur tycker du att man på bästa sätt ska bemöta ett utagerande barn?  

Är det något du vill tillägga?  
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10.4 Bilaga 

Intervju frågor barn  

Inledande frågor: 

Kan ni visa hur ni ser ut när i är glad? 

Kan ni visa när ni är ledsen? 

Kan ni visa hur ni ser ut när ni är arga?  

I vilka situationer känner ni er glad, ledsen arg? När kan man känna sig glad, arg, ledsen? 

Intervjufrågor: 

Förklara konflikt med t.ex. när du och pedagogen tycker olika. 

Vart tror ni att det mest uppstår en konflikt på en annan förskola och varför tror ni att 

konflikten kan uppstå?  Tror ni att det finns konflikter på den här förskolan? 

Kan ni berätta för mig hur vill ni att fröknarna ska göra när ni blir osams med en kompis eller 

en fröken?  

Brukar fröknarna lyssna på barnen när man tycker olika? Finns det någon att prata med? (barn 

som vuxen). Tror ni att fröknarna på de andra förskolorna lyssnar på barnen?  

Kan ni berätta hur det känns när fröken inte förstår? (hur tror ni de barnen känner när fröken 

inte lyssnar på dem?)  

Brukar fröken förklara varför man inte får göra en viss sak? 

– under fråga: vad brukar fröken säga då? 

Vad brukar barn göra när de blir osams med fröken?  

Hur känns det när det inte blir som du tänkt dig?  

- under fråga: vad vill du att fröken ska göra då? 


