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The purpose of the study is to examine how pedagogues practice their authority over children 

in conflict situations at preschools. How are children treated based solely on them being 

children? And how do preschool teachers validate children’s experiences of conflicts? To get 

answers I proceeded by using a qualitative data collection method and a hermeneutical 

analysis. I collected the material for the study by observing and interviewing pedagogues to 

both get an idea of how they act in practice and how they reason about conflict situations in 

the preschool. The essay is based on a childhood sociological theoretical perspective that 

recognizes the importance of social and cultural context. The study’s results show that 

pedagogues practice their authority over children in conflict situations, but that it is done in 

different ways. How they practice authority, treat and validate children’s experiences depend 

on the pedagogues’ child perspective. Even though all the pedagogues in the study want 

what’s best for the children, the various conflict situations have completely different 

outcomes, since the pedagogues interpret children and their actions in very different ways, 

resulting in different responses and attitudes towards the children. The consequences of these 

different ways to respond need to be questioned and reflected upon. It’s time that the way 

pedagogues practice their authority and the way they see children is brought up for 

discussions within the world of preschool education. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

”Som jag gör nu får man inte göra.” Citatet till uppsatsens titel är taget från när jag var ute 

och observerade. Det var en pedagog som sa det till barngruppen. Det här uttalandet talar för 

att barn skiljer sig från vuxna, men hur? Heywood (2005, s. 14ff, 31ff) återger bredden av de 

olika sätt att se på barn som dominerat i olika epoker från medeltiden och framåt, och svaret 

på frågan ovan har skilt sig en hel del genom åren. Hur vi har sett på barn och barndom har 

pendlat mellan egenskaper såsom ofullständiga, mystiska och kloka, vilket inte minst har 

avspeglats i förskolans historia. Martin Korpi (2006, s. 68ff) beskriver den svenska förskolans 

historia och hur synen på barn kom att förändras i samband med att förskoleverksamheten 

utvecklades. Hon förklarar att dagens läroplan för förskolan vilar på en syn på barn som 

aktiva, kompetenta och nyfikna. Detta sätt att tala om barn inom förskolesammanhang känner 

jag igen från när jag arbetade på förskola. Då talades det mycket om det kompetenta barnet, 

men innebär det verkligen samma sak för pedagoger som är verksamma inom förskolan idag? 

 

Allteftersom synen på barn har förändrats genom tiden, har även lagar som rör barn 

förändrats. Hedenborg (2005, s. 257) redogör för barns ökade rättigheter i lagen ju längre 

fram i tiden vi rör oss. 1989 ratificerades barnkonventionen i Sverige som tydligt erkände 

barns egenvärde och deras rätt till makten att påverka sina egna liv (Hammarberg 2006, s. 5). 

Vuxnas och därmed även pedagogers makt över barn minskade och barnkonventionens 

ställningstaganden ligger idag till grund för all utbildning i Sverige (Martin Korpi 2006, s. 86 

och Bergenlöv 2009, s. 138). De här två meningarna från förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 

2016 s. 4, 8) omfattar barnkonventionens ställningstaganden och den nya barnsynen i 

läroplanen på ett mycket bra vis:  

  

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder… Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade 

och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. 

 

Jag blev intresserad av att undersöka maktrelationen mellan vuxna och barn under 

utbildningens gång när vi läste en kurs som berörde denna asymmetriska relation. Under 

utbildningen har vi fått analysera olika rådande maktstrukturer men har inte berört den mellan 
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vuxna och barn i samma utsträckning. När jag har diskuterat maktrelationen mellan vuxna och 

barn med klasskamrater framgår skilda åsikter. Jag tycker denna maktskillnad bör lyftas och 

diskuteras än mer, särskilt inom förskollärarutbildningen eftersom förskolläraryrket kräver att 

vi kan reflektera över vårt förhållningssätt. 

 

1.2. Syfte 

Jag vill undersöka hur pedagoger utövar sin makt över barn i konfliktsituationer samt vilken 

validitet barns upplevelser ges vid konflikter. Med undersökningen vill jag ta reda på hur barn 

blir bemötta utifrån egenskapen att de är barn. Bemöts barn med samma respekt och lyhördhet 

som vuxna? Hur väl har den nya synen på barn etablerats inom förskolevärlden? 

 

Min erfarenhet av att ha arbetat på förskolor innan utbildningen har visat att många pedagoger 

idag ser barn som ofärdiga människor som behöver tillrättavisas av vuxna, vilket har 

avspeglats i hur barn blir bemötta. I uppsatsen kommer jag att begränsa min undersökning 

genom att fokusera på hur pedagogers föreställningar och förväntningar på barn visar sig i 

situationer som rör konflikter. Syftet med denna undersökning är att studera hur 

maktrelationen mellan pedagoger och barn yttrar sig. Hur pedagoger i praktiken förhåller sig 

till barn och deras sätt att se på barn är bland de viktigaste uppdragen som en förskollärare 

har. Därför är det av stort intresse att undersöka vilka föreställningar om barn som lever inom 

förskolan och hur pedagoger agerar utifrån det. 

 

1.3. Problemformulering 

 Hur bemöter pedagoger barn i konfliktsituationer på förskolan? 

 Vilken validitet ges barns upplevelser i konfliktsituationerna? 

 Hur beskriver pedagoger sin egen roll i arbetet med att hjälpa barn att hantera 

konflikter? 

 

1.4. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel som ger en kort bakgrund till uppsatsen, samt en förklaring 

av uppsatsens syfte och problemformuleringar. Fortsättningsvis kontextualiseras uppsatsen i 

kapitel två med en redogörelse av tidigare forskning som är relevant för uppsatsens ämne. 

Kapitel tre behandlar uppsatsens teoretiska ram, det vill säga den teoretiska utgångspunkten 

och de centrala begreppen. Därefter kommer kapitel 4 handla om uppsatsens metod, där 
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beskrivs hur materialet samlades in, hur det har bearbetats och tankar både kring de etiska 

aspekterna och uppsatsens tillförlitlighet. Efter metodkapitlet presenteras resultatet i två 

huvudteman och det analyseras i kontrast till uppsatsens teorier. I det avslutande kapitlet 

diskuteras uppsatsens metod och resultat samt svar på de ställda problemformuleringarna. Det 

sista kapitlet avslutas med en redovisning av de slutsatser som uppkommit och förslag på 

vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

När jag har sökt efter tidigare forskning har jag utgått från tre grundläggande utgångspunkter 

som min undersökning berör, nämligen; förskola, konflikthantering och maktrelationen 

mellan vuxna och barn. Jag har sökt med olika sorters kombinationer och varianter av de 

begreppen som varit relevanta för min undersökning. I mina sökningar har jag funnit studier 

som har skrivit om ett eller fler av de ämnena jag berör. Här nedan kommer jag att redogöra 

för de olika fälten som ligger intill min undersökning för att kontextualisera mitt arbete inom 

det forskningsfält jag har studerat. 

 

2.1. Konflikthantering i förskolan 

Ämnet konflikthantering står inte i fokus för min undersökning, utan jag har valt 

konfliktsituationer som en avgränsning snarare än som ett perspektiv. Jag kommer ändå att 

redogöra för vad jag har hittat kring ämnet konflikthantering, som är relevant för min 

undersökning. 

 

Majoriteten av forskningen kring konflikthantering i förskolan handlar om hur 

konflikthantering kan se ut och om konsekvenserna av olika konflikthanteringsmodeller. Jag 

har dock inte funnit någon forskning med ett tydligt maktperspektiv utifrån ålder. Den 

forskning jag har funnit som ligger närmast mitt undersökningsområde är pedagogen Andrzej 

Szklarskis (2000) avhandling som ämnar bidra till forskningen om konflikthantering med ett 

fokus på barnens upplevelser. Hans studie konstaterar att ungdomar hamnar i destruktiva 

tanke- och handlingsmönster om inte negativa känslor, som uppstår av konflikter, reds ut. Han 

påpekar att felaktiga uppfattningar av konflikthantering fortsätter att spä på dessa outredda 

känslor och anser att lärarutbildningar inte berör konflikthanterings olika dimensioner 

tillräckligt. Han skriver att det inom forskning rörande konflikthantering finns ett fokus på 

konflikthanteringens praktik men att det saknas forskning om hur den upplevs av barn som är 

i konflikterna. Därför har han valt att belysa vikten av att ta barns upplevelser av konflikter i 

beaktning. Szklarskis forskning berör dock äldre barn än barn i förskoleåldern, men jag finner 

ändå ett värde i att lyfta Szklarkis (2000, s. 22, 27) forskning eftersom han nämner att barn 

upplever konflikter med vuxna som mer slitsam än konflikter med jämngamla på grund av 

den ojämna maktrelationen och visar på vilka negativa konsekvenser det kan medföra. Den 

ojämna maktrelation som finns inom konfliktsituationer vill jag undersöka vidare. Jag undrar 
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om denna obalans uppenbarar sig mer ju längre ner i åldrarna vi kommer och om det arbetas 

medvetet med denna maktobalans inom förskolan? 

 

2.2. Vuxnas överordning i förskolan 

Under de olika sökningar jag har gjort gällande hur pedagogers maktutövande är synligt i 

förskolan har jag främst hittat forskning som undersöker barns delaktighet utifrån ett 

demokratiskt perspektiv. Där fokus har legat på huruvida barn har möjlighet att påverka sin 

vardag på förskolan. Forskningen har inte specificerat sig på pedagogers direkta 

maktutövande eller maktobalansen mellan pedagoger och barn. Pedagogen Klara Dolk (2013) 

närmar sig ändå maktobalansen mellan pedagoger och barn i sin avhandling. Hon skrev sin 

avhandling om makt, normer och barns delaktighet i förskolan. Studien förklarar barns 

normbrytande handlingar som ett sätt för barn att skapa delaktighet och påverka sin vardag. 

Dolk visar med studien att barns motstånd inte ska fördömas till ovilja att anpassa sig utan 

snarare bör tas vara på och användas som underlag för att ifrågasätta det förgivettagna. I 

studien beskriver Dolk (2013, s. 30ff) avsaknaden av forskning om generationsmaktordningen 

på förskolor. Hon skriver att det finns forskning om diskriminering baserat på ålder, men att 

det gäller diskrimination gentemot äldre människor, inte barn. Hon förklarar även att 

dikotomin som lever mellan vuxna och barn är den minst ifrågasatta maktordningen i vårt 

samhälle och menar att det kan skapa en onödig polarisering mellan vuxna och barn. 

 

Socialantropologen Åsa Bartholdsson (2008) har gjort en studie om normalitet och makt i 

skolan. Bartholdsson förklarar studien som ett inlägg i debatten om skolan där hon belyser 

lärares positioner, elevers positioner och makten däremellan för att bidra med ett nytt 

perspektiv. Hon avslutar studien med frågor för att väcka tankar och funderingar som kan 

utveckla diskussionen om makt och positioneringar ytterligare. I studien fördjupar sig 

Bartholdsson (2008, s. 9ff) i hur normalitet och makt skapas, vilket har varit av intresse för 

min undersökning. Hon visar på samband mellan normalisering, socialisering, ålder och makt 

i skolan. Vidare beskriver hon att ålder i västvärlden fungerar som en avgörande 

organiserande faktor som dessutom bär på föreställningar om vad som anses vara normalt i en 

viss ålder. Hon redogör för hur denna ålderskategorisering legitimerar en underordning och 

möjlighet till att utöva makt över barn, där vuxna är legitima maktutövare utifrån denna 

åldershierarki. Även om Bartholdssons studie (2008) baseras på äldre barn än barn i 

förskoleåldern har den varit av intresse för min undersökning, eftersom hon lyfter 

åldershierarkin inom den svenska skolvärlden. 
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Utifrån Bartholdssons (2008) och Dolks (2013) studier går det att fastställa att dikotomin 

vuxna/barn bär med sig begränsningar med olika stora möjligheter för hur vuxna och barn kan 

handla samt förväntningar på människor beroende på om de klassificeras som vuxna eller 

barn. Etnologen Barbro Johansson (2000, s. 44f) beskriver dikotomier och skriver särskilt om 

dikotomin vuxna/barn. Hon förklarar att dikotomier baseras på tanken om att en pol anses 

vara “normal” medan den andra polen ses som den avvikande och skapas i relation till det 

“normala”. Denna förklaring av normalitet beskriver även Bartholdsson (2008, s. 11f). Både 

hon och Johansson (2000, s. 44f) lyfter även den hierarkiska ordning och den maktobalans 

som finns inbyggd i de här sortens sociala konstruktioner. Komplexiteten av maktrelationen 

mellan vuxna och barn bör ifrågasättas och diskuteras menar både Dolk (2013, s. 31f) och 

Bartholdsson (2008, s. 194f). De anser att vi bör ifrågasätta den och förhålla oss kritiska till 

den i synnerhet när den är levande mellan pedagoger och barn. Så hur ser det ut när ett barn, 

som anses vara en vuxens motpol, bråkar med en vän om vem som ska få leka med ponnyn 

först? Valideras barnens upplevelser eller är det snarare en småsak de bråkar om? 

 

2.3. Vuxnas överordning i konfliktsituationer på förskolan 

Det finns relativt knapp forskning om hur barns underordning tar sig uttryck i förskolan med 

fokus på pedagogers direkta maktutövande. Det finns inte heller särskilt mycket forskning om 

konflikthantering utifrån barns upplevelseperspektiv. Här ser jag att mitt arbete skulle kunna 

bidra, även om min undersökning inte är särskilt omfattande hoppas jag att den väcker tankar 

hos andra som läser den och kan fungera som ett underlag för någon annans fördjupning inom 

detta område. På grund av arbetets omfång kommer jag inte att använda mig av 

barnintervjuer, men det hade kunnat bidra med ännu ett perspektiv och möjliggjort en 

förankring hos dem som står i fokus för allt detta, nämligen barn. 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Här nedan kommer jag att redogöra för uppsatsen teoretiska ramverk. Jag kommer att 

beskriva det teoretiska perspektivet uppsatsen vilar på och definiera de centrala begreppen jag 

använder mig av i uppsatsen. 

 

3.1. Barndom som social och kulturell konstruktion 

I uppsatsen utgår jag från ett barndomssociologiskt perspektiv, som än är relativt vagt på 

grund av att det fortfarande inom akademiska sammanhang är aningen outforskat, vilket jag 

redogör för nedan. Jag kommer att stötta upp min teori genom att argumentera för 

perspektivets styrkor och förklara orsaken till perspektivets svagheter. 

 

Sociologerna Allison James och Alan Prout (1997), båda framträdande forskare inom 

barndomssociologi, beskriver hur synen på barn och barndom är sociala och kulturella 

konstruktioner. De förklarar att barndomens omogna och naiva drag är en naturlig och 

biologisk del av barndomen men hur dessa drag tolkas och ges betydelse är kulturellt bundet, 

därmed är de inga statiska sanningar. Synen på barn och barndom är föränderliga, 

förhandlingsbara och något vi antingen skapar eller återskapar i sociala och kulturella 

sammanhang (James & Prout 1997, s. 27). Hur samhället har sett på och ser på barn och 

barndom skiljer sig beroende på tid och kultur. Detta synsätt är dock relativt nytt och tämligen 

outforskat. James och Prout (1997, s. 22) refererar till Amberts studie om barndomssociologi i 

Nordamerika, där Ambert visar en möjlig förklaring till varför det är så outforskat. 

Förklaringen som ges är att det inte ansetts vara statusgivande inom den länge 

mansdominerade disciplinen, vilket har genererat i att få forskare ägnat sig åt studier om barn 

och barndom. 

 

Om vi tar en historisk tillbakablick kan vi, utifrån historikern Colin Heywoods (2005, s. 27ff) 

skildringar, med enkelhet se att synen på barn och barndom har förändrats genom tiderna samt 

att den ser olika ut i nuvarande men skilda samhällen Studier om barn och barndom var länge 

baserade på en idé om en naturlig och linjär utveckling vars slutmål var att utvecklas till en 

rationell vuxen (James & Prout 1997, s. 10ff). Barn ansågs vara omogna och naiva med enkla 

och simpla tankegångar till skillnad från vuxnas rationalitet och komplexa tankegångar. Barn 

var ofärdiga människor som efter tid utvecklades till färdiga vuxna människor och barn 

ansågs då automatiskt vara underordnade vuxna. Denna länge dominerande syn brast dock när 
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forskare försökte jämföra barns utveckling från olika kulturella kontexter, forskningen kunde 

inte generaliseras och tvingades då erkänna betydelsen av faktorer såsom tid och kultur 

(James & Prout 1997, s. 13ff). 

 

Det barndomssociologiska perspektivet må vara relativt outforskat på grund av dominerande 

föreställningar inom disciplinen, trots det är det barndomssociologiska perspektivet det mest 

precisa och aktuella perspektivet inom forskning gällande barn och barndom. James och Prout 

(1997, s. 7, 22) skriver om hur barn har försummats inom sociologin på ett liknande sätt som 

kvinnor tidigare gjorts. Förr inom akademin ansågs kvinnor vara irrationella, emotionella och 

mäns motsats. Både Johansson (2000, 42ff) och Bartholdsson (2008, s. 42) skriver om 

liknelsen mellan studier rörande kvinnor och studier rörande barn. Johansson beskriver hur 

forskning om kön har en längre historia inom akademin än barndomsforskning och att den 

utvecklats till att beakta de sociala och kulturella faktorerna. Barndomsforskningen har dock 

inte hunnit komma lika långt än, förklarar Johansson (2000, s. 42ff). Mycket talar för att 

studier om barn och barndom kommer att komma fram till samma slutsatser. 

Barndomssociologin är under utveckling, trots det finns det mycket som stöder dess kärna och 

tanken om att synen på barn och barndom är sociala konstruktioner, på samma vis som synen 

på kön har utvecklats och nu erkänns vara sociala konstruktioner. 

 

3.2. Centrala begrepp 

Här nedan kommer jag att redogöra för uppsatsens centrala begrepp. Jag kommer kort att 

definiera dem och förklara varför de är relevanta för uppsatsen. De centrala begreppen i 

samband med det teoretiska perspektivet utgör en helhet av uppsatsens teoretiska grund. 

Begreppen nedan kompletterar både varann och det teoretiska perspektivet.  

 

3.2.1. Blivande och varande människor 

Sociologen Nick Lee (2001, s. 7ff) introducerar begreppen blivande människor och varande 

människor, vilka är två skilda sätt att se på barn som kommer från barndomssociologin. Barn 

som blivande människor tillskrivs en ofullständighet och deras handlingar, uttalanden och 

varande anses enbart utgöra en fas eller en process under utveckling för att nå ett fullständigt, 

stabilt och vuxet slutmål. Denna bild av barn stämmer till stor del överens med den tidigare 

dominerande synen på barn inom barndomssociologin. Pedagogen Eva Johansson (2003, s. 

47) skriver att uppfattningen av barn som blivande människor medför en bild av barn som 

bristfälliga och att andra faktorer som kan komma att påverka barn inte beaktas, eftersom de 
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anses i första hand vara barn, vilket i det här fallet är ofullständiga människor. Inom detta 

synsätt står barndomen i kontrast till vuxendom med en hierarkisk ordning där barn 

automatiskt är underordnade det vuxna idealet (Lee 2001, s. 7f). Medan barn som varande 

människor medför en bild av barnet som fullständigt och kompetent, här och nu, menar Lee 

(2001, s. 7ff). Barndomens egenvärde erkänns och barn ses som den individ barnet är istället 

för att ses i relation till vuxendomen. Johansson (2003, s. 47) förklarar att synen på barn som 

varande människor medger barns meningsskapande även om de inte har samma förmågor 

eller referensramar som vuxna. Med detta synsätt är inte barn som grupp underordnade vuxna 

eftersom barndomen ses ha ett värde i sig. 

 

Jag kommer att använda mig av begreppen blivande och varande människa för att analysera 

undersökningens material. De här begreppen bär på en maktaspekt vilken är intressant att 

använda i undersökningens analys, särskilt i ljuset av synen på barn som en social och 

kulturell konstruktion.  

 

3.2.2. Makt 

Filosofen Michel Foucault (1998 s. 86ff) beskriver att makt kan verka indirekt genom normer 

och styrning. Han beskriver makt som en omedveten sanningsmall som vi inordnar oss efter 

och därmed accepterar. Makt fungerar inte enbart förtryckande utan den kan, om den används 

rätt, främja vad som anses i en viss kontext vara goda handlingar genom normer som 

begränsar vilka handlingar som är acceptabla. Bartholdsson (2008, s. 18f) applicerar 

Foucaults tankar på skolvärlden och beskriver hur barn idag styrs till att gå till skolan för att 

det är för deras eget bästa. Hon kallar den makt som utövas på skolor idag för en vänlig 

maktutövning, det vill säga när pedagoger med barnets bästa i åtanke styr barn till ett önskat 

beteende för barnets skull. Vidare beskriver Bartholdsson (2008, s. 186f) den vänliga 

maktutövningen som en kontrast mot skolans tidigare auktoritära och synligt hierarkiska 

styrning. Den vänliga maktutövningen erkänner båda parternas likvärdighet där den ena 

parten både är ansvarig för den andre men också har rätten att utöva makt för den andres 

skull. 

 

I uppsatsen använder jag mig av Foucaults maktbegrepp och av Bartholdssons begrepp; en 

vänlig maktutövning för att analysera maktrelationen mellan pedagoger och barn. Pedagoger i 

förskolan utövar makt över barnen på ett vänligare sätt och med ett fokus på omtanke för 

barnets bästa idag om man jämför med förskolans tidiga historia (Bergenlöv 2009, s. 138). 
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Hur synlig eller vänlig är dock pedagogers maktutövning idag? Hur ser den ut och vilken 

barnsyn grundar den sig egentligen i? 

 

3.2.3. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Filosofen Maja Söderbäck (2010, s. 25) redogör för barnperspektivet och barns perspektiv. 

Hon förklarar att begreppen ofta används som likvärdiga men att de egentligen skiljer sig åt i 

grunden. Båda ämnar sätta barnets bästa i fokus men barnperspektivet utgår från vuxnas 

föreställningar om vad som är bäst för barnet medan barns perspektiv avser ge utrymme för 

barn att själva uttrycka vad som är bäst för dem. Vidare förklarar Söderbäck (2010, s. 26ff) att 

vuxna som utgår från barnperspektivet försöker, genom teorier och kunskaper om barn och 

deras livsvärld, närma sig barnens värld. Ett perspektiv som utbildade pedagoger enkelt kan 

utgå ifrån med utbildningen och dess kunskaper som grund. Barns perspektiv öppnar dock 

upp för ännu en dimension eftersom perspektivet tar tillvara på barns egna uppfattningar, 

uttalanden och känslor, menar Söderbäck (2010, s. 31ff). Barns perspektiv inkluderar barnen 

och deras bidrag i arbetet för att nå det som är bäst för barnen. Barn får därmed en möjlighet 

att själva påverka vad som är bäst för dem. Därför har jag valt att använda mig av dem när jag 

analyserar undersökningens material. De här två perspektiven beskriver två olika sätt att 

närma sig barns livsvärld. Även i dessa perspektiv återfinns en dimension av maktutövning, 

eftersom de används av maktutövare för att eventuellt möjliggöra barns rätt att få komma till 

uttryck. Vilket av dessa perspektiv pedagoger utgår ifrån påverkar därför deras maktutövande. 
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4. Metod och material 

Det här kapitlet skildrar vilken insamlings- och analysmetod jag har använt och hur jag har 

gått tillväga när jag har samlat in och bearbetat materialet jag har samlat in. Jag redogör även 

för uppsatsens kritiska aspekter och de etiska överväganden jag har gjort i arbetet samt 

diskuterar uppsatsens tillförlitlighet. 

 

Den här uppsatsen har genomförts med en hermeneutisk ansats, vilket innebär att arbetet har 

utvecklats under tiden som jag har arbetat med det. Hermeneutikens kärna kan förklaras på så 

sätt att en handling måste förstås i relation till den handlande och kontexten den handlande 

befinner sig i (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 75f). Medan jag har samlat in material och 

information har jag allteftersom ändrat uppsatsens riktning utefter det jag har samlat in 

eftersom materialet har medfört nya perspektiv som främjat uppsatsens utvecklingsprocess. 

 

4.1. Kvalitativ metod 

Patel och Davidsson (2011, s. 67, 75f, 119ff) beskriver att val av metod är avgörande för att 

besvara ställda frågeställningar i en undersökning. Vilken metod man använder sig av beror 

på vilket fokus undersökningen har, d.v.s. vad man vill ha svar på. För att besvara mina 

problemformuleringar, valde jag att genomföra en kvalitativ undersökning, eftersom den 

kvalitativa metoden möjliggör för beskrivningar, tolkningar och analyser av fenomen och 

sammanhang. Syftet med min undersökning har varit att fördjupa mig i hur pedagoger utövar 

sin makt över barn i konfliktsituationer, ett ämne jag inte kan besvara genom att använda mig 

av en kvantitativ metod. Däremot kan jag med en kvalitativ metod fördjupa mig i 

maktrelationer och dess uttryck, eftersom de är sociala fenomen. 

 

4.2. Hermeneutik 

När jag bearbetat mitt material har jag använt mig av en hermeneutisk analysmetod, eftersom 

syftet med min undersökning är att möjliggöra en förståelse för hur pedagoger handlar och en 

möjlig tolkning av orsakerna till varför pedagoger handlar som de gör. Brinkkjær och Høyen 

(2013, s. 75f) beskriver hermeneutikens process som en cirkulär process där delarna bildar en 

helhet som i sin tur förklarar delarna, som i sin tur påverkar helheten återigen. 

Hermeneutikens dynamik stämmer väl överens med den kvalitativa metodens och det 

barndomssociologiska perspektivets dynamik. De erkänner sociala fenomen som 

kontextbundna och dess cirkulära process, där hur någon handlar påverkas av 
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handlingsutrymmet som finns, samtidigt som handlingsutrymmet påverkas av handlandet. De 

valda metoderna och det teoretiska perspektivet gynnar och bekräftar varandra på ett mycket 

fördelaktigt sätt. Med en hermeneutisk analysmetodisk grund kan jag med hjälp av mina 

observationer och intervjuer, i förhållande till den teoretiska utgångspunkt jag använder mig 

av, bygga en helhetsbild kring pedagogernas handlande och erbjuda en tolkning av möjliga 

bakomliggande orsaker. 

 

4.3. Genomförande 

För att samla in material följde jag en förskoleavdelning i tre dagar. Avdelningen bestod av 21 

barn i åldrarna 3-5 år och 4 pedagoger, varav två förskollärare, en barnskötare och en 

outbildad långtidsvikarie. Jag valde att genomföra observationer på plats, eftersom pedagoger 

möjligen kan svara på hur de tror att de bemöter barnen men deras föreställningar om hur de 

själva agerar kan skilja sig från hur de agerar i praktiken. Utöver observationerna intervjuade 

jag de pedagoger jag observerat för att få med deras perspektiv och möjligheten att fördjupa 

mig i hur de reflekterar över sina handlingar. Jag valde att inte observera långtidsvikarien utan 

endast förskollärarna och barnskötaren, eftersom de hade utbildat sig och valt att vara 

verksamma inom detta yrke. 

 

Innan jag skulle ut på observationer önskade jag få mellan tre och fem dagar på en förskola 

för att observera. Jag fick dock oerhört få gensvar från förskolor och förskolan jag slutligen 

fick genomföra mina observationer på kunde enbart ta emot mig i 3 dagar, av den anledningen 

blev min vistelse på förskolan inte längre än så. När jag observerade förde jag loggbok och 

antecknade för att få in så heltäckande material som möjligt. Jag var närvarande på förskolan 

mellan kl. 9-15 de tre dagarna jag var där och observerade under hela den tiden bortsett från 

när jag intervjuade pedagogerna eller hade lunchrast. 

 

Jag genomförde 3 intervjuer, en med vardera pedagog som jag valde att observera. 

Intervjuerna varade mellan 25-31 minuter och hölls på förskolans kontor. Jag utgick från en 

intervjuguide jag hade skrivit i förväg men använde frågorna främst som stolpar att förhålla 

mig till och var flexibel för intervjuns utveckling. När jag höll i intervjuerna spelade jag in 

samtalen med ljudupptagning och antecknade för att få med de aspekterna ljudupptagningen 

inte kunde fånga. Intervjuerna har jag sedan transkriberat och kompletterat med mina 

nedskrivna anteckningar för att få en bättre helhetsbild. 
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4.4. Kritiska aspekter 

En komplexitet som finns när man gör en kvalitativ undersökning av ett socialt fenomen är att 

man själv är delaktig och kan påverka det man försöker undersöka. Detta märkte jag när jag 

var ute och observerade. Jag la märke till att pedagogerna var mycket medvetna om samt 

påverkade av min närvaro. Jag upplevde det som att de blev hämmade av tanken att jag 

observerade dem, vilket påverkade min materialinsamling. När jag upptäckte det var den 

kvalitativa och hermeneutiska metodens dynamik mycket fördelaktig eftersom jag var 

tvungen att ändra mitt förhållningssätt, tänka om och reflektera kring hur jag skulle gå vidare 

för att kunna fördjupa mig i det sociala fenomen som undersökningens område är (Patel & 

Davidsson 2011, s. 121 och Brinkkjær & Høyen 2013, s. 75f). 

 

Två av pedagogerna blev mycket hämmade av min närvaro och tycktes vilja ha min 

bekräftelse på att de gjorde rätt. Eftersom min undersökning ämnar se bortom det som 

uttrycks, är min undersökning helt beroende av vilka jag observerar och intervjuar. Jag var 

tvungen att ändra min närvaro från att vara en tyst observatör till en mer interaktiv, lyssnande 

men fåordig observatör. Ahrne och Svensson (2011, s. 10) redogör för svårigheterna av att ha 

ett utifrånperspektiv på ett forskningsobjekt som en själv är en del av, såsom ett kulturellt 

eller socialt fenomen. Objektiviteten försvåras eftersom man själv bär med sig förväntningar 

och föreställningar som kan ha effekt på forskningsobjektet. Jag öppnade upp för att lyssna på 

pedagogernas reflektioner angående konflikthanteringssituationer, eftersom pedagogerna blev 

mycket mer bekväma av att få möjligheten att prata med mig och förklara sina tankegångar, 

än att bara bli observerade. Jag gav dock pedagogerna mycket lite gensvar för att inte påverka 

dem eller deras reflektioner. Løkken och Søbstad (1995, s. 45) skriver att observatörens roll 

kan variera beroende på situation och undersökning. Rollen som observatör kan pendla mellan 

deltagare och åskådare beroende på undersökningen karaktär och behov, men de beskriver att 

observatörsrollen vanligtvis är passiv, för att påverka forskningsobjektet i minsta möjliga 

mån. Jag var aldrig så aktiv att jag deltog, utan behöll min åskådarroll men interagerade mer 

med pedagogerna när de initierade kontakt. 

 

4.5. Urval och avgränsningar 

Jag valde att enbart intervjua pedagoger eftersom jag var tvungen att begränsa min 

materialinsamling. Det hade dock varit intressant att intervjua barnen för att få deras 

perspektiv av hur de upplever pedagogernas agerande men på grund av den begränsade tid jag 

hade för detta arbete valde jag att utesluta det. Uppsatsen har därmed ett barnperspektiv och 
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syftar till att bidra till utvecklingen i arbetet med barn för deras bästa men saknar dock barns 

egna perspektiv, det vill säga barns egna röster och uppfattningar av det som undersökts. Det 

skulle dock vara en intressant aspekt att undersöka vidare. 

 

När jag bearbetade materialet insåg jag att en av de tre pedagoger jag hade observerat blev 

alldeles för påverkad av min närvaro. Det blev tydligt att pedagogen sa det hen trodde att jag 

ville höra och blev väldigt passiv i situationer då barnen hamnade i konflikter med varandra. 

Jag har därför valt att i min analys fokusera på de två pedagogerna som trots min närvaro var 

mer handlingskraftiga när barnen hamnade i konflikter med varandra och förklarade sina 

tankegångar med större självsäkerhet. 

 

4.6. Etiska överväganden 

Jag har i undersökningen förhållit mig till Vetenskapsrådets (2016) forskningsetiska principer. 

Inför min undersökning informerade jag och samlade in samtycke av de pedagoger jag skulle 

observera samt talade tydligt om för dem, när jag kom till förskolan, att de när som helst 

kunde avsluta sitt deltagande i min undersökning. Jag informerade dessutom föräldrar med 

barn på avdelningen med ett informationsbrev som jag satte upp på förskolans anslagstavla 

och kompletterade med muntliga samtal, trots att deras barn inte var föremål för mina 

observationer. Jag förklarade om min närvaro på avdelningen och att jag observerade 

pedagogernas arbete men att de var välkomna att kontakta mig om de skulle ha några frågor 

eller funderingar. 

 

Löfdahl (2014, s. 34f) redogör för vad som gäller för studenter som ska genomföra sina 

undersökningar på förskolor. Hon förklarar att undersökningen inte får påverka barnen eller 

pedagogerna som ingår i undersökningen, varken fysiskt eller psykiskt. Därför har jag 

anonymiserat alla jag har observerat genom att använda mig av deras befattning och numrera 

dem samt utesluta alltför karaktäriserande drag som skulle kunna avslöja förskolan eller de 

deltagandes identitet. All information jag har samlat in för undersökningen har enbart använts 

för undersökningens syfte och har inte att diskuterats med någon obehörig (Löfdahl 2014, s. 

38). När jag är klar med uppsatsarbetet kommer jag att radera allt material som jag har samlat 

in.  
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4.7. Reliabilitet och validitet 

Kvalitativa undersökningar avser att fördjupa sig i ett visst ämne snarare än att finna 

generaliserbara resultat. Både den kvalitativa och hermeneutiska metodens syfte är att tolka 

ett visst material utifrån en vald teoretisk referensram (Patel & Davidsson 2011, s. 119ff och 

Brinkkjær & Høyen 2013, s. 75f). Løkken och Søbstad (1995, s. 23ff) skriver om 

svårigheterna gällande objektiviteten i kvalitativa undersökningar eftersom forskaren kan 

påverka undersökningen med sina egna tankar och föreställningar om forskningsobjektet. 

Ahrne och Svensson (2011, s. 26f) förklarar att det inte går att vara helt objektiv i en 

kvalitativ undersökning men att det inte heller är meningen med kvalitativa undersökningar. 

De beskriver olika sätt att höja objektiviteten i kvalitativa studier, ett sätt är att noggrant 

beskriva uppsatsen för att vara så transparent som möjligt i arbetet. På så sätt kan man med 

enkelhet kan följa forskarens tillvägagångssätt i insamlandet av materialet, i bearbetningen av 

materialet och genom undersökningens tvivelaktigheter. Därför har jag i denna uppsats haft 

ett extra fokus på att vara noggrann i mitt återgivande av arbetet och dess processer för att ge 

läsarna möjligheten att på ett enkelt vis följa uppsatsens utveckling. 
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5. Analys och resultat 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för de observationer och intervjusvar jag har samlat 

in. Jag kommer att analysera och teoretisera mitt material och utgå från exempel av det 

insamlade materialet för att ge en bättre inblick i materialet. Kapitlet är uppdelat i sex delar; i 

de fyra första delarna redogör jag främst för materialet och tolkar det med stöd av uppsatsens 

centrala begrepp. I nästa del analyserar jag resultatet av det tolkade materialet som jag 

presenterat. Tolkningarna av resultatet jag har gjort kommer jag att koppla till mitt teoretiska 

perspektiv och ge en bredare helhetsbild av uppsatsen fynd, för att slutligen sammanfatta 

kapitlet i den avslutande delen. 

 

När jag har arbetat med materialet fann jag två olika tankespår som dominerade och har därför 

valt att dela upp resultatet i två olika teman. De tankespår jag fann i mitt material var ”vuxna 

vet bättre” och ”barn har potential”. De två pedagoger vars observationer jag valt att analysera 

står för vardera ett av de olika tankesätten. Eftersom jag inte vill fokusera på pedagogerna 

utan snarare på syn- och tankesätt som finns i förskolan har jag valt att inte namnge 

pedagogerna för att på så sätt skala av situationerna än mer och låta syn- och tankesätten 

framträda snarare än de olika personerna. Jag har därför valt att kalla pedagogerna för 

pedagog 1 och pedagog 2. Jag kommer först presentera hur de olika synsätten ser ut i 

praktiken och sen redogöra för hur de olika synsätten tar sig uttryck i resonemang. 

 

5.1. ”Vuxna vet bättre” i praktiken 

Citatet jag använt i uppsatsens titel är ett citat från en av pedagogerna. Hen höll i en 

samlingsstund och delade ut frukt genom att kasta frukten till barnen. Pedagogen säger 

plötsligt: 

 

Pedagog 1: Som jag gör nu får man inte göra. Om ni kastar frukt kommer jag att bli arg 

på er. 

 

Det här uttrycket är väldigt talande, det visar att pedagogen har större handlingsutrymme än 

barnen har. Det skildrar även hens makt över barnens handlingsutrymme. Hen talar om för 

barnen att det får negativa konsekvenser om de handlar på samma sätt som hen själv gör. När 

pedagog 1 talade om det här för barnen var det ingen som ifrågasatte eller protesterade. 
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Denna pedagog var den som verkade minst påverkad av min närvaro på förskolan. Hen var 

aktiv när barnen hamnade i konfliktsituationer och upplevdes mycket självsäker när hen 

pratade med mig om konflikthantering samt under intervjun. Jag fick ihop mycket material 

om hur denna pedagog agerade eftersom hen var mycket handlingskraftig fastän jag var där. 

Jag kunde ganska snabbt uttyda en inställning hos denna pedagog; hen ansåg sig veta bättre än 

barnen. Hens sätt att förhålla sig till barnen genomsyrades av uppfattningen om barns 

självklara underordning. Lees (2001, s. 7f) beskrivning av tanken om barn som blivande 

människor stämmer väl överens med pedagogens förhållningssätt gentemot barnen. Jag har ett 

exempel från en morgon när barnen skulle ut på gården och höll på att klä på sig 

ytterkläderna, då hamnade två barn i en konflikt. 

 

Det uppstår en konfliktsituation mellan två barn. Jag hinner inte uppfatta vad 

konflikten handlar om. Pedagog 1 går dit för att hjälpa barnen. När pedagogen pratar 

med barnen är det ett av barnen som är upprörd och mest gnäller istället för att lyssna 

på pedagogen. 

Pedagog 1: Jag hjälper ju dig att bli bättre på att lyssna på kompisarna. 

Pedagog 1 låter som om hen anser att barnet är otacksamt som inte vill lyssna på hen. 

(Fältant. 2016-11-02) 

 

Pedagog 1 verkar bli lite irriterad i den här situationen för att barnet inte lyssnar på pedagogen 

när hen erbjuder hjälp. Möjligen för att pedagog 1 känner att barnet underminerar hen och 

därmed hotar hens självklara överordning. Pedagogen verkar tycka att barnet gör fel som inte 

är lyhörd nog, men är själv inte heller särskilt lyhörd för barnets uppfattning av situationen, 

vilket här talar för att pedagogen anser sig veta bättre. Ur den här situationen går det att 

urskilja ett förhållningssätt baserat på barnperspektivet snarare än barns perspektiv. Söderbäck 

(2010, s. 25) återger att skillnaden mellan barnperspektivet och barns perspektiv grundar sig i 

huruvida barn själva får uttala sig, vilket barnet i den här situationen inte får. Pedagogen tar 

ingen hänsyn till barnets upplevelse av situationen utan utgår istället från sitt eget perspektiv 

och vad hen anser är bäst i situationen. Pedagogen gör antagligen det hen anser vara bäst för 

barnet men validerar inte barnets känslor eller upplevelser i situationen, vilket resulterar i att 

barnet i den här situationen lämnas med negativa känslor, vilket Szklarski (2000, s. 26) varnat 

för. Oavsett pedagogens intentioner verkar det finnas ett ointresse hos pedagogen att ge 

barnen utrymme i konflikthanteringen. När jag tänker tillbaka på situationen undrar jag ifall 

pedagogen skulle ha bemött en vuxen varande människa på samma sätt? 
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Pedagog 1 kunde prata, skoja och leka med barnen men hade en inställning av att hen visste 

bättre än barnen och att hen var överordnad. Jag har ännu ett exempel som återspeglar 

pedagogens tillvägagångssätt när hen hjälpte barn att hantera konflikter. 

 

Barn 1 och barn 2 står och leker. När barn 3 går förbi slår barn 1 till barn 3. Pedagog 

1 ser det och går dit på en gång. Hen frågar barnen vad som har hänt. Barn 3 står 

bara tyst medan barn 1 och barn 2 gärna pratar och diskuterar med pedagogen om 

händelsen. Efter lite diskussioner kommer pedagogen, barn 1 och barn 2 fram till att 

man kan säga: Nej jag vill inte. Om man inte vill. 

Pedagog 1 (till barn 3): Nu ska vi träna. Säg; Nej, jag vill inte! 

Barn 3 börjar tyst att gå därifrån, hen verkar inte vilja träna och ser väldigt obekväm 

ut. 

Pedagog 1: Men nej barn 3, kom! Vi ska ju träna. Säg; Nej, jag vill inte! 

Barn 3: Nej, jag vill inte! 

Med sån inlevelse att jag inte vet om hen tränar eller faktiskt säger till pedagog 1 att 

hen inte vill träna. 

Pedagog 1: Bra! 

Pedagog 1 verkar nöjd över hur situationen utspelar sig. Barn 3 går obekvämt 

därifrån. 

(Fältant. 2016-11-01) 

 

Den här situationen är mycket komplex, eftersom barn 3 som blivit slaget inte får utrymme att 

delge sin upplevelse av situationen. Däremot får barn 1 som slagit barn 3, stort utrymme att 

delge sin uppfattning av situationen. Pedagogen frågar efter barnens uppfattningar av vad som 

hänt, hen öppnar upp för barns perspektiv, men lyssnar enbart in barn 1:s perspektiv, inte barn 

3:s. Hen har intagit ett av barnens perspektiv men inte det andra berörda barnets perspektiv. 

Hen har inte lyssnat på barnet som blivit utsatt för en negativ handling. Enligt läroplanen 

(Lpfö 98, rev. 2016, s. 8) har förskollärare ansvar för varje barns trygghet och rätt att bli 

tillgodosedda, vilket barn 3 inte blev i situationen ovan. Varför hen lyssnade på barn 1 men 

inte barn 3 vet jag inte, därför kommer jag inte närmare fördjupa mig i detta.  

 

Jag ser situationen ovan som uppdelad i två delar, en del där pedagogen vill få en uppfattning 

av vad som hänt och den andra delen där pedagogen försöker lösa konflikten. Det är i den 
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senare delen av situationen som det blir problematiskt, eftersom ett barn lämnar konflikten 

med negativa känslor. Jag minns hur barn 3 i den här situationen inte verkade vilja öva på att 

säga ifrån men inte heller verkade våga säga ifrån till pedagog 1. Pedagogen är mer mån om 

att situationen ska hanteras såsom hen anser är det bästa sättet snarare än att stämma av med 

barn 3 hur hen vill göra. Här kan man tydligt se maktobalansen i relationen mellan pedagog 

och barn som Dolk (2013, 31f) skriver är problematisk och särskilt i konfliktsituationer, 

menar Szklarski (2000, s. 26). Barn 3 har inte samma utrymme att bestämma över situationens 

utfall som pedagog 1 har. Även om pedagog 1 antagligen vill barn 3:s bästa förankras inte 

pedagogens beslut hos barn 3. Hur hen behandlade barn 3 skildrar pedagogens brist på hänsyn 

för barnets upplevelse. Barn 3:s uppfattning är inte lika värdefulla som pedagogens i denna 

situation. 

 

De här situationerna är inga ovanliga exempel av pedagog 1:s sätt att hjälpa barn i konflikter. 

Pedagogens brist på lyhördhet för barns uppfattningar av situationer som berör dem påvisar en 

ojämlik relation, vilket möjligen grundar sig i pedagogens syn på barn som blivande 

människor, sin egen självklara överordning och hens icke omstridda maktposition. Hens sätt 

att bemöta barn i konflikter utgår från hens uppfattning av hur barnen borde göra snarare än 

utifrån barnen som är i konflikten. Barnen i konflikterna har ett begränsat handlingsutrymme 

och pedagogen har en inställning om att hen vet bättre än barnen. Hen pratar ofta över 

huvudet på barnen när barnen hen pratar om är med och hens handlingar genomsyras av en 

maktobalans gentemot barnen. Pedagogens förhållningssätt är, utifrån min erfarenhet av att ha 

arbetat på förskola, inte en ovanlig bild av hur pedagoger agerar eller förhåller sig till barnen. 

Det finns pedagoger som agerar utifrån det de anser är bäst för barnen och kan nonchalera 

barns protester eller uttalanden eftersom de anser att vuxna vet bättre. Med det sagt innebär 

inte det att pedagogerna vill barnen illa, de anser sig bara veta bättre vad som är bäst för 

barnen, än barnen själva. 

 

5.2. ”Barn har potential” i praktiken 

En annan pedagog på avdelningen blev mycket medveten om vad hen själv gjorde när jag var 

ute och observerade och jag har fått uppfattningen av att det påverkade hur denna pedagog 

agerade. Därför kan jag inte på ett rättvist sätt skildra hur denna pedagog hjälper barn att 

hantera konflikter. Jag kommer därför att återge två situationer nedan; en situation då pedagog 

2 vet om att jag observerar och en när hen inte vet om att jag observerar. 
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En morgon när de flesta barnen kommit till förskolan uppstod en konflikt mellan två barn som 

slutade i en dispyt mellan pedagog 2 och ett av barnen. I denna situation var pedagogen 

medveten om att jag observerade. 

 

Barn 1 cyklar runt, då kommer barn 2 och håller tag i cykeln som barn 1 sitter på, så 

barn 1 inte kan cykla iväg. Barn 1 börjar säga ifrån men upptäcker sen att några 

andra barn målar. Hen lämnar cykeln och då kommer pedagog 2. 

Pedagog 2 (säger till barn 2): Men titta barn 2. Nu lämnar barn 1 cykeln så nu kan du 

ta den barn 2. Du får ta cykeln nu men bara en liten stund för sen är det andra kompisar 

som vill ha den. 

Barn 2: Nää! 

Pedagog 2: Jo… För det är fler som vill cykla så du får ha den en liten stund nu. 

Barn 2: Nää! 

Sen cyklar barn 2 iväg. 

Pedagog 2 (säger för sig själv när barn 2 inte är i närheten längre): Jo, så är det. Det vet 

du. 

Barn 2 är dock utom hörhåll. 

(Fältant. 2016-11-02) 

 

Pedagog 2 hade ett ganska lättvindigt tillvägagångssätt när hen diskuterade med barn 2 innan 

hen cyklade iväg oemotsagd. Pedagog 2 poängterade att hen inte accepterar det beteendet, 

men det var möjligen för min skull och inte för barnet, eftersom barn 2 redan hade cyklat 

iväg. I de allra flesta situationer som jag observerade agerade pedagog 2 på det här sättet, hen 

hade ett försiktigt och avvaktande tillvägagångssätt. Jag uppfattade pedagog 2 som på gränsen 

till konflikträdd och som att hen försökte hålla sig undan konfliktsituationer. Jag undrade 

dock huruvida pedagog 2 brukade hantera situationer på det viset eller om hen kände sig 

hämmad av min närvaro. En annan situation som jag observerade, som talar för att pedagog 2 

faktiskt kände sig hämmad av mig, skedde en eftermiddag när jag var på väg hem. Jag höll på 

att klä på mig i hallen när jag hör pedagog 2 hantera en annan konflikt. 

 

Barnen ska gå och sätta sig för att äta mellanmål men det är ett barn kvar som leker 

och inte plockar undan eller ansluter sig till resten. 

Pedagog 2 (med bestämd röst): Nu räcker det barn 1. Nu får du också gå och sätta dig 

precis som dina kompisar gjort. 
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Pedagog 2 låter mer bestämd än jag hört hen tidigare. Hen var inte medveten om att 

jag hörde händelsen. 

(Fältant. 2016-11-03) 

 

Situationen ovan är egentligen inte utmärkande på något annat sätt än att jag upplevde att 

pedagog 2 sa ifrån, hade mer kraft i sin röst och lät mer bestämd än jag hört tidigare. Den här 

situationen bekräftade min uppfattning av att pedagog 2 inte var helt avslappnad när jag 

observerade. 

 

Jag finner det svårt att tolka denna pedagogs sätt att hantera konflikter eftersom hen inte 

uppvisade ett jämt förhållningssätt och det framgick att hen blev påverkad av min närvaro. 

Det jag kan utläsa av de konfliktsituationer jag har sett pedagog 2 hantera är att hen lyssnar in 

barnen innan hen på ett försiktigt sätt försöker hjälpa dem att lösa konflikter, det kan dock se 

helt annorlunda ut när jag inte är närvarande men det är inget jag kan tala om med säkerhet. 

 

5.3. ”Vuxna vet bättre”-resonemang 

Första dagen jag var där pratade jag och pedagog 1 lite kring konflikthantering och dess 

dynamik. Hen berättar att hen måste in och bestämma ibland för barnen vet inte alltid sitt 

bästa. Här bekräftar pedagogen min uppfattning av att hen anser sig veta bättre vad som är 

bäst för barnen än vad barnen själva vet. När pedagogen pratar om konflikthantering präglas 

det hen säger av att barn inte kan eller vet vissa saker baserat på egenskapen att de är barn. 

Hen har klara föreställningar av vad barn kan hantera och inte kan hantera. När vi stod och 

pratade om konflikthantering säger hen: 

 

Pedagog 1: Det behövs inte så mycket daltande med barnen. Ibland får man bara sätta 

stopp. 

(Fältant. 2016-11-02) 

 

Pedagogen verkar tycka att vuxna daltar för mycket med barnen och inte sätter gränser 

tillräckligt mycket. Frågan är vad pedagogen menar med daltande. Uttalandet kan möjligen 

förklaras med hens syn på barn som blivande människor, eftersom vuxna då vet bättre än 

barn. I det sammanhanget blir inte det här uttalandet särskilt märkligt. Pedagog 1 anser 

möjligen att barn sällan blir tillrättavisade såsom hen anser att barn bör tillrättavisas, nämligen 

utifrån vuxnas vetskap om vad som är bäst för situationen. 
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Jag hade en längre intervju med pedagog 1 under tiden som jag var på förskolan. Pedagogen 

berättade gärna om sin syn på konflikthantering. När jag frågade hen om vad hen ansåg vara 

grunden inom konflikthantering med barn kom pedagogen in på: 

 

Pedagog 1 (viskandes): Och sen så tänker jag ibland också att ibland måste man kunna 

bli lite förbannad på dem också. Du vet, när en del ba: ”Det var inte jag.”. Fast man ser 

att de ljuger och att ibland så kanske man inte är såhär ”Ja men hur kände du? 

Blablabla”. Ibland blir jag ba: ”Fast vet du vad? Det var bara fel! Du..! Det du gjorde 

var dumt gjort!” (Pedagog 1 stannar upp och förtydligar). Du är aldrig dum, det är 

aldrig så, men man gör dumma saker ibland, du vet. ”Och det var dumt! Men vet du 

vad? Jag vill inte ha nå mer bortförklaring. Du får bara sitta där ett tag! Jag tycker det 

är supertråkigt. Fem gånger har jag sagt det här till dig! Nu är det bra!”. Och så får jag 

typ lugna ner mig också, för ska man hela tiden ba: ”Nananana” (Pedagog 1 syftar på 

att ”dalta” med barnen), du vet. Då äger de, då vet de hur jag funkar. Och då kan de 

prova, de provar, de provar istället för att ibland få liksom en: ”Tsssch!” (Pedagog 1 

sätter upp handen som ett stopp). ”Nu är det bra!” Förstår du hur jag tänker? Att vi inte 

får vara rädda ibland för att säga stopp. 

(Intervju 2016-11-03) 

 

Här beskriver pedagog 1 på ett tydligt sätt att det inte alltid går att ta hänsyn till barns 

upplevelser. Pedagog 1 bekräftar här att hen utgår från det Söderbäck (2010, s. 26f) beskriver 

som barnperspektivet. Hen utgår från det hen anser vara bäst, barns perspektiv kan inte alltid 

tas i beaktning menar pedagogen. 

 

Pedagogen påtalar ännu en gång att hen tycker det daltas för mycket med barnen. Hens fokus 

på att tillrättavisa barnen snarare än att ta barns perspektiv talar återigen för att hen utgår från 

uppfattning av barn som blivande människor snarare än varande människor. Pedagogen 

återkommer till detta under intervjun när vi pratar om barns självkänsla och dess inverkan på 

barns konflikthantering.  

 

Pedagog 1: Och man kan ju bli så arg att man är på bristningsgränsen då kan man få be 

om ursäkt sen. ”Det var dumt av mig. Jag lät alldeles för arg. Jag såg att du blev rädd 

för mig, eller hur? Du blev rädd för mig för att jag lät sådär arg. Men du förstår också 
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varför jag blev så arg.” Och de här barnen kan ju bara sitta såhär (Hon visar fysiskt hur 

barnen ser ut, jag minns dock inte hur hon gjorde.) Du vet och så ler de bara såhär 

(Pedagog 1 hånler för att visa sin poäng.) För att inte bryta ihop och du vet, det är ju 

så provocerande så man har ju nästan lust att hoppa upp och bita dom i strupen till slut, 

för man blir helt galen liksom. 

(Intervju 2016-11-03) 

 

Pedagog 1 visar i sina uttalanden att hens upplevelser, när hen interagerar med barn, väger 

tyngre än barnens upplevelser. Uttalanden grundar sig även på vuxnas överordning och rätt att 

utöva makt över barn på grund av att de är just barn. I det här uttalandet kan man utläsa att 

pedagogen inte vill barn illa, utan att pedagogen är villig att be om ursäkt när hen gjort fel 

gentemot barnen. Pedagogens agerande baseras inte på illvilja utan snarare på ett syn- och 

tankesätt som inte värderar barn som likvärdiga. 

 

Pedagog 1 är ett bra exempel på hur ett förhållningssätt och sätt att tala om barn kan se ut, 

med utgångspunkten att barn är blivande människor, där vuxna vet bättre än dem vad som är 

bäst för dem. Hen visar en tydlig uppfattning av att hens position som vuxen är överlägsen 

barnens. Den maktobalans som Johansson (2000, s. 44f) beskriver finns inom dikotomier 

framträder i detta handlings- och tankemönster, med bilden av barn som blivande människor 

och vuxnas rätt till makt och överordning. Konsekvenserna av detta agerande blir att barn inte 

får utrymme att påverka situationer som berör dem, vilket i sin tur innebär att barn kan lämnas 

med negativa känslor av konfliktsituationer. Barnens handlingsutrymme och möjlighet att 

påverka sin vardag blir också mycket begränsat. 

 

5.4. ”Barn har potential”-resonemang 

Pedagog 2 var under tiden jag observerade inte lika pratsam som pedagog 1, vi hade inte 

pratat om konflikthantering innan vi satte oss ner för intervjun. Under intervjun frågade jag 

pedagog 2 vad hen ansåg vara det svåraste med att hjälpa barn i konfliktsituationer. Då 

svarade hen: 

 

Pedagog 2: Det är om man kanske inte har sett, om man inte har sett allting, det som 

har hänt. Så man kan va steget före och hjälpa barnen om dom inte vet hur de ska 

berätta. Om dom har skilda historier av vad som hänt och man inte vet exakt vad som 

har hänt, så att man också som vuxen gör rätt. För det kan hända att man missförstår 
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situationen och att barnet kan känna sig kränkt då för att jag har missuppfattat 

situationen som har hänt. 

(Intervju 2016-11-03) 

 

I pedagogens beskrivning av vad hen upplever vara svårast framgår det tydligt att hen 

värderar barnens egna uppfattningar och upplevelser av konfliktsituationerna. Hen visar 

tydligt en tanke utifrån Söderbäcks (2010, 31ff) beskrivning av barns perspektiv och 

Johanssons (2003, s. 47) beskrivning av barn som varande människor. Hen tar hänsyn till och 

värdesätter barns upplevelser av situationen och uppger ha en strävan att arbeta utifrån det. 

Hen bekräftar detta längre fram i intervjun när hen säger: 

 

Pedagog 2: Och ingen ska gå ur en situation och känna sig kränkt heller… Och det är 

inte alltid sådär jättelätt att trösta på rätt sätt men ingen ska känna sig kränkt… Men 

det är vår uppgift och vår skyldighet som pedagoger att göra bara allt vi kan för att det 

ska bli en bra känsla att gå ur en konflikt. 

(Intervju 2016-11-03) 

 

För denna pedagog bär barnens upplevelser av konflikter fokuset för hens arbete med 

konflikthantering. Pedagogen har en tydlig strävan att arbeta efter barns upplevelser och att 

barnen ska ha positiva erfarenheter av att hantera konflikter. Under intervjun börjar pedagog 2 

prata om barns potential och att bemöta barn på ett positivt sätt för att stärka dem. Hen säger: 

 

Pedagog 2: Om de alltid får en bekräftelse på att de gör bra saker, om de till exempel 

klarar den här turordningen i rutschkanan, för det är där det oftast blir såhär att en ska 

upp och en ska åka ner. För de tycker om att klättra och det blir bara såhär (Pedagog 2 

syftar på kaos). Men om vi är där i närheten och säger såhär: ”Vad bra att du gick rätt 

väg! Bra! Nu kan ju kompisen åka.” Och så fortsätter de och då bara känner de såhär: 

“Yes!” Och då kan de vila i den här känslan att jag kan. Det här som vi ofta pratar om, 

tillit till sin egen förmåga. Att jag kan, jag klarar det här och jag kan låta min kompis 

gå före, så också kanske. Än att bara tränga mig jämt. 

(Intervju 2016-11-03) 

 

När pedagog 2 pratar om barnen genomsyras hens föreställningar av en tro på och tillit till 

barnen, hen erkänner barnens kompetenser här och nu även om de inte kan mätas med vuxnas. 
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Hens sätt att prata om och beskriva barn utgår från synen på barn som varande människor 

snarare än som blivande människor. Vilket jag fick bekräftat när jag frågade pedagogen 

vilken roll hen anser att pedagoger har i konflikthantering och hen svarade: 

 

Pedagog 2: Jag tänker att vi är en lärandeorganisation och då handlar det om att vi 

måste hjälpa barnen och att vi kan lära av varandra också. Vara lite ödmjuk i 

situationen. Och så får man försöka sätta sig in i barnets, man måste som vuxen 

pedagog, sätta sig in i barnets situation. Hur känns det där nu att sitta där nu och ha fått 

den där klossen i huvudet eller bilen, någon tog min bil som jag så gärna ville ha eller. 

Det kan ju låta som en bagatell men för barnen är det ju inte det. Det kan kännas som 

hot om livet kanske i värsta fall och då måste vi vara där. De måste kunna känna med 

oss. 

(Intervju 2016-11-03) 

 

Pedagogen poängterar och validerar barnens upplevelser. Hen beskriver tydligt hur vi må ha 

olika referensramar kring vad som är allvarliga konflikter men att vuxna trots det måste ta 

barnens konflikter och upplevelser på största allvar eftersom det är på riktigt för barnen. 

Denna pedagogs beskrivning av och sätt att prata om barn har ett annat fokus, hen ser barnen 

som varande och kännande varelser fastän de inte är vuxna. Trots att hen är pedagog och har 

rätt att bestämma över barnens vardag i förskolan gör hen inte det för att hen ser sig som mer 

fullständig, överordnad eller anser sig ha rätten att utöva makt utan barnens perspektiv.  

 

5.5. Analys av resultatet 

Av mitt material framgår det att de två olika perspektiven på barn, både som blivande 

människa och varande människa, än lever vidare idag inom förskolans verksamhet. Pedagog 1 

visar att synen på barn som blivande människor, arbetssätt för barns bästa utifrån 

barnperspektivet och synen på vuxna som överordnade barn, utifrån egenskapen att barn inte 

är vuxna, fortfarande finns inom dagens förskolor. Pedagog 1 anser sig veta bättre än barnen 

och anser sig ha rätten att tillrättavisa dem för att få barnen att rätta sig utefter det vuxna, 

rationella och varande slutmålet. Medan pedagog 2 arbetar utifrån barns perspektiv och 

erkänner deras egenvärde. Hen visar att synen på barn som varande människor med lika 

verkliga och viktiga upplevelser som vuxna, vilka bör tas hänsyn till i arbetet med barn, också 

finns och verkar parallellt med det andra förhållningssättet inom förskolevärlden. 
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Johansson (2003, s. 47) förklarar hur synen på barn som blivande eller varande människor 

påverkar hur pedagoger antingen närmar sig eller distanserar sig från barns upplevelser och 

uppfattningar, vilket undersökningens material tydligt visar. Både pedagog 1 och pedagog 2 

vill barnets bästa men deras sätt att tolka barns handlingar och förhållningssätt ser helt olika ut 

eftersom de har helt olika utgångspunkter. Johansson (2003, s. 47) påpekar det tydliga 

sambandet mellan barnsyn och hur barns perspektiv valideras samt hur makt utövas, vilket 

även Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s. 23f) belyser. De skriver att pedagogers 

syn på barn påverkar hur pedagoger tolkar barns handlingar, vilket i sin tur påverkar hur 

pedagoger handlar i mötet med barnen. I den processen är pedagoger, som James och Prout 

(1997, s. 27) redogjort för, antingen med och skapar eller återskapar vad det innebär att vara 

barn och vilket handlingsutrymme de har. Johansson och Pramling Samuelsson (2003, s. 24) 

lyfter att verksamma pedagoger inom förskolan bör uppmärksamma hur de tolkar barns 

handlingar, eftersom pedagogers inställning, syn och förväntningar på barn antingen kan 

förhindra eller möjliggöra ett närmande till barns värld. 

 

Foucault (1998, s. 86ff) har visat hur makt i sig inte är något negativt, utan det beror på hur 

makten utövas. Hur pedagog 2 beskriver sin strävan i arbetet med barn, ett lyhört och 

inlyssnande arbetssätt, som utgår från barns perspektiv liknar den maktutövning som 

Bartholdsson (2008, s. 18f) kallar för en vänlig maktutövning. Genom att omsorgsfullt styra 

barnen för deras eget bästa vill hen hjälpa dem över hinder i vardagen. Pedagog 1:s 

förhållningssätt till makt ser annorlunda ut. Hen utgår från barnperspektivet och vuxnas 

självklara överordning, barnen får inte påverka situationer som berör dem, vilket vi har sett i 

några av mina exempel. Huruvida makten skapar positiva eller negativa konsekvenser, avgörs 

av vilken barnsyn som ligger till grund för maktutövandet. 

 

Resultatet av min undersökning visar att det finns olika barnsyn som verkar parallellt inom 

förskolans verksamhet. Hur pedagoger ser på barn och ser på sin egen makt får konsekvenser 

för barn och deras utveckling under de tidiga åren, särskilt om de lämnas med negativa 

upplevelser av konfliktsituationer (Szklarski 2000, s. 26). För att inte skapa onödiga 

polariseringar gäller det att pedagoger kan vara flexibla och våga ifrågasätta både barnsyn och 

maktutövande, vilket Dolk (2013, s. 30ff), Bartholdsson (2008, s. 194f) och Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003, s. 23f) lyfter. Särskilt eftersom dessa polariseringar och sätt att 

se på barn är kulturella konstruktioner som är under ständig förändring och förhandling. De är 

inga fasta sanningar, förklarar James och Prout (1997, s. 10ff). De förklarar även att vi är med 
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och antingen upprätthåller eller omförhandlar den dominerande syn på barn och barndom av 

att vara i sociala sammanhang med barn (James & Prout 1997, s. 27). Ett område där 

förskolan är en avgörande bas för vilka perspektiv som lever vidare.  

 

Det är problematiskt att det maktförhållande som Dolk (2013, s. 30f) beskrivit som den minst 

kritiserade maktordningen, är verksam mellan pedagoger och barn. Det kan tyckas vara dags 

att lyfta diskussioner kring hur pedagoger förhåller sig till sin makt och sitt ansvar gentemot 

barnen. Pedagog 1 tyckte om sitt arbete och utgick ifrån det hen ansåg vara bäst, det gjorde 

även pedagog 2, ändå blev det två helt olika utfall. Det krävs bevisligen att det inom 

förskolevärlden börjar diskuteras sådana förgivettagna ting såsom syn på barn och makt, för 

att öppna upp för nya ställningstaganden och nya vyer av sin egen praktik. I läroplanen (Lpfö 

98 rev. 2016, s. 6) står: 

 

Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande.  

 

Det här citatet visar på läroplanens reflektiva och granskande idéer av förskolläraryrkets syfte. 

Yrket kräver att pedagoger förhåller sig kritiska och granskande till yrkets alla olika delar, 

även så pass grundläggande begrepp som kunskap och lärande. Med undersökningens 

material som utgångspunkt finns det anledning att undra huruvida makt och barnsyn också bör 

läggas till i citatet ovan, för att skapa ett reflektivt förhållningssätt till sin egen maktutövning 

och barnsyn, eftersom det har konsekvenser för en pedagogs arbetssätt och barnens möjlighet 

att vara barn.  
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6. Avslutande diskussion 

I det här avslutande kapitlet kommer jag att skriva en sammanfattning av uppsatsen och de 

slutsatser jag har kommit fram till. Jag kommer även diskutera uppsatsen, dess metod och 

dess resultat. Avslutningsvis analyserar jag huruvida uppsatsen nått sitt syfte och ger förslag 

på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med min undersökning var att undersöka hur maktrelationer mellan pedagoger och barn 

i förskolan kunde se ut. Jag ville ta reda på hur barns känslor validerades och hur barn blev 

bemötta av pedagoger i förskolan. Undersökningens material visade att det kan se väldigt 

olika ut hur barn blir bemötta, hur pedagoger utövar sin makt och hur de talar om barn, samt 

hur barns upplevelser valideras. Undersökningen visar att både synen på barn som varande 

människor och synen på barn som blivande människor lever vidare inom förskolans 

verksamhet. Av undersökningens resultat går det att konstatera att dessa olika synsätt får olika 

konsekvenser för barnen, vilka inte är helt oproblematiska. Dessa konsekvenser bör lyftas, 

belysas och problematiseras, särskilt inom förskolan vars syfte är att leda barn genom deras 

lärande och utveckling. Det är dags att pedagogers barnsyn, maktutövande och dess 

konsekvenser diskuteras för att fortsätta utveckla och driva även förskolans verksamhet 

framåt. 

 

6.2. Metod och resultatdiskussion 

På grund av den begränsade tid jag hade och att de pedagoger jag observerade blev påverkade 

av min närvaro blev mitt material inte lika omfattande som jag hade hoppats på. Jag fick ihop 

material nog att skildra undersökningens ämne men jag hade kunnat få mer material om jag 

hade haft mer tid och använt en annan metod. Det hade varit önskvärt att ha haft mer tid att 

observera för jag tror att det hade möjliggjort att pedagoger vant sig vid min närvaro, känt 

större trygghet och vågat arbeta såsom de vanligtvis gör. Med ett större tidsspann hade det 

även varit möjligt att ändra metodval. Jag tror att en etnografisk studie (Kullberg 2004, s. 

11ff) med ett större omfång, deltagande observationer och mer tid hade gett bättre och mer 

intressanta resultat. Det hade även varit intressant att studera undersökningens ämne utifrån en 

fenomenografisk metod, som syftar till att än mer belysa de olika befintliga perspektiven och 

kontrastera dem mot varandra (Kullberg 2004, s. 49f). 
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Uppsatsen har ändå uppnått sitt syfte med materialets resultat. Undersökningen svarade på de 

ställda frågeställningarna och kontextualiserades i relation till den presenterade tidigare 

forskningen. Som påtalat i kapitlet om tidigare forskning, finns det ingen forskning som 

undersökt precis det som denna undersökning har gjort. Däremot har de relevanta delarna av 

den tidigare forskningen bekräftats av samt bekräftat denna uppsats resultat. Det krävs 

fortfarande mer forskning om maktförhållandet mellan pedagoger och barn i förskolan, 

pedagogers barnsyn i förskolan och barns upplevelser av konflikter i förskolan. Min 

förhoppning är att dessa ämnen inom snar framtid blir vanliga diskussionsämnen inom 

förskolesammanhang, särskilt på grund av förskolans ledande position när det gäller 

skapandet och återskapandet av barn och barndom. 

 

6.3. Vidare forskning 

Szklarski (2000, s. 1f) och James och Prout (1997, s. 22) beskriver att majoriteten av studier 

om barn och barndom har genomförts av vuxna, där vuxna tolkar barns handlingar och 

varande utan att fråga barnen efter deras tankar, upplevelser eller intentioner. Den här 

undersökningen är ännu en i raden av undersökningar av vuxna om barn, tolkat av en vuxen. 

Jag hoppas dock att den väcker ett intresse för att lyfta frågor gällande pedagogers barnsyn 

och maktutövande i förskolan. Och möjligen skapar en nyfikenhet att undersöka ämnet vidare. 

Det hade varit intressant att fråga barnen om deras upplevelser och tankar gällande 

konfliktsituationer, pedagogers tillvägagångssätt och efterfrågat deras önskemål i observerade 

situationer för att återge en än mer heltäckande skildring av undersökningens ämne. Därför 

lämnar jag förslag på att fortsätta forskningen inom detta område men att komplettera med 

barns uppfattningar av konsekvenserna som blir av pedagogers barnsyn och maktutövande.  
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8. Bilagor  

8.1. Samtyckesbrev 

Hej, 
 
Mitt namn är Jennifer Cordova Almonacid och jag studerar till förskollärare vid Södertörns 
Högskola. Jag läser min sista termin på programmet och har precis påbörjat mitt 
examensarbete. Jag skriver till er för att jag är intresserad av att få följa en 
förskoleavdelning och observera samt intervjua personalen på avdelningen. Och jag undrar 
om jag skulle kunna komma ut till er förskola under denna vecka eller nästkommande. 
  
Mitt examensarbete kommer att handla om konfliktsituationer i förskolan. Därför skulle jag 
gärna följa en avdelning under ungefär en veckas tid för att observera just konfliktsituationer 
och intervjua pedagogerna om deras tankar kring konflikthantering på förskolan.  
  
Eftersom jag vill samla in information om hur konflikthantering kan se ut kommer jag endast 
att delta som observatör på avdelningen och att synas och höras så lite som möjligt. Jag 
kommer att försöka vara som en osynlig deltagare i bakgrunden. Och önskar att få intervjuer 
med pedagogerna när tid finns.  
  
Allt material jag samlar in under min undersökning kommer enbart att användas för 
uppsatsens syfte och kommer inte att spridas på något annat vis. Jag kommer i uppsatsen att 
anonymisera både förskola och pedagoger. Mitt syfte är inte att observera barnen men jag 
kommer ändå lämna information till föräldrar om min närvaro och möjlighet att kontakta 
mig för frågor eller ifall de inte vill att deras barn är delaktiga överhuvudtaget. 
  
Vidarebefordra gärna denna förfrågan och information till kollegor för att se om det skulle 
passa att jag kommer ut till någon av dem. Återkom gärna snart eftersom jag har en 
begränsad tid att förhålla mig till. 
  
Om det är något ni undrar över kan ni kontakta mig på mail; 
jennifer01.cordova.almonacid@student.sh.se 
Eller på telefonnumer; 
XXXXXXXXXX 
 
 
 
  
Skulle vara oerhört tacksam om jag fick komma ut till er och observera! 
Med vänliga hälsningar, 
Jennifer Cordova Almonacid 
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8.2. Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej! 
 
Mitt namn är Jennifer Cordova Almonacid och jag studerar till förskollärare vid Södertörns 
Högskola. Jag läser min sista termin på programmet och har precis påbörjat mitt 
examensarbete. Mitt arbete rör konflikthantering och hur det kan se ut på en förskola.  
För att få en inblick i detta kommer jag att följa ert/era barns avdelning under 3 dagar. Syftet 
med min uppsats är inte att observera barnen, däremot kommer de att vara delaktiga i 
situationer jag observerar. Jag kommer självfallet att anonymisera förskolan och alla 
delaktiga för att skydda både pedagogers och era barns identitet och integritet. Allt material 
som jag samlar in under min tid på förskolan kommer enbart att användas för uppsatsen 
syfte och kommer att raderas när uppsatsen är klar.  
 
Även om era barn inte är fokus för mina observationer har ni möjlighet att be om att jag inte 
observera situationer där ert/era barn är delaktigt. Om ni skulle ha några frågor eller 
synpunkter kan ni kontakta mig på tel: XXXXXXXXXX eller på mail: 
jennifer01.cordova.almonacid@student.sh.se. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jennifer Cordova Almonacid 
 

mailto:jennifer01.cordova.almonacid@student.sh.se
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8.3. Intervjuguide 

 
-Vad är grunden inom konflikthantering? 

 

-Vilken roll har pedagoger i konflikthantering med barn? 

 

-Vad tycker du är svårast, som pedagog, i konflikthantering med barn? 

 

-Vilka är de mest förekommande konflikterna på er avdelning? 

 

-Är det något ni har pratat om med barnen? 

 

-När uppstår konflikterna oftast? 

 

-Hur brukar konflikterna se ut? 

 

-Vilken sorts konflikter kan barnen hantera och lösa på egen hand? 

 

-Vilken sorts konflikter behöver barnen hjälp med? 

 

 

 


