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Sammanfattning  
Vårt syfte med undersökningen har varit att med hjälp av intervjuer ta reda på hur några 
pedagoger säger sig arbeta med konflikthantering. Vi valde att intervjua fyra pedagoger på 
två olika förskolor. Båda förskolorna arbetar med arbetsmetoden lösningsinriktad pedago-
gik. Pedagogerna talar om ett brett arbete som innefattar förebyggande arbete, akut kon-
flikthantering och uppföljande arbete. Det arbete som pedagogerna berättar om kan till sto-
ra delar relateras till arbetsmetoden lösningsinriktad pedagogik. I den lösningsinriktade pe-
dagogiken och den konflikthantering som pedagogerna berättar om har vi kunnat dra 
kopplingar till psykologerna Vygotskij och Skinners teorier, samt till annan tidigare forsk-
ning. 

 
 
 

Nyckelord 

Konflikthantering, konflikter, konfliktlösning, lösningsinriktad pedagogik och samtalsme-
todik.  



 

Förord  
Vi vill börja med att tacka våra intervjupersoner, då detta arbete hade varit omöjligt att 
genomföra utan dem. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Björn Falkevall för hans 
stöd under skrivandet av arbetet. Tack också till den handledargrupp som vi ingått i, som 
också har haft bra synpunkter och varit till stor hjälp. Vi vill också tacka Anna-Lena Rost-
vall, som har varit ansvarig för momentet, för de inledande föreläsningarna i vetenskapste-
ori, som gett oss en bra grund att stå på. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla våra nära 
och kära som hjälpt till med korrekturläsningen av arbetet, och varit till stöd under arbets-
processen. 

Ansvarsfördelning 

Vi har haft gemensamt ansvar för hela arbetet och genomfört hela forskningsprocessen till-
sammans. Laila har haft huvudansvaret för läsning av litteraturen. Textmässigt är Laila an-
svarig för kapitlet Bakgrund, avsnittet om tidigare forskning under kapitlet Teoretiska per-
spektiv samt för avsnitten om upplägg och genomförande, tillförlitlighetsfrågor och etiska 
aspekter i kapitlet Metod. Hon står även som huvudansvarig för resultatdelen. Frida är an-
svarig för: avsnittet lösningsinriktad pedagogik i kapitlet Bakgrund, avsnitten om Skinner 
och Vygotskij i kapitlet Teoretiska perspektiv samt för avsnitten om urval, materialbear-
betning och analys i kapitlet Metod. Hon står även som huvudansvarig för diskussionsde-
len. Resten av arbetet har vi gemensamt ansvar för, då vi inte ser hur vi skulle kunna sär-
skilja vem som gjort vad i dessa delar. 
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Bakgrund 

Oavsett vem man är eller var man befinner sig, finns det konflikter runt oss hela ti-
den. Det kan vara stora eller små konflikter. Vilket sätt man hanterar dem på påver-
kar resultatet av konflikterna. Maltén (1998) beskriver hur en väl hanterad konflikt 
kan leda till något konstruktivt, medan en ignorerad konflikt leder fram till ett de-
struktivt beteende.  

Konflikthantering ligger i en lärares uppdrag och är något vi är skyldiga att arbeta profes-
sionellt med i förskolan. Ändå är konflikthantering något som vi som lärarstuderande upp-
lever att det inte pratas så mycket om vare sig på lärarutbildningen, eller på den verksam-
hetsförlagda utbildningen (vfu), som vi varit på. Däremot har vi under vår vfu lagt märke 
till hur mycket tid och energi både stora och små konflikter tar från verksamheten i försko-
lan. I läroplanen för förskolan står det: 

Alla som arbetar i förskolan skall /.../ stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta kon-

flikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Skolverket, (2006) Lpfö 

98 s. 8). 

Förskolan skall sträva efter att varje barn /…/ utvecklar sin förmåga /.../ att hantera konflikter (Skol-

verket, (1998) Lpfö 98 s. 13). 

För att genomföra detta behöver pedagoger metoder och verktyg som underlättar konflikt-
hanteringen och hjälper till att hålla fokus på den pedagogiska verksamhet som bedrivs. För 
att lösa detta behöver man funktionella verktyg. Vi skulle i det här arbetet vilja ta del av 
några pedagogers berättelse om sitt arbete kring konflikthantering och försöka synliggöra 
och kartlägga vilka verktyg de använder sig av. Vi tror att vår beskrivning av några peda-
gogers sätt att berätta om sitt arbete med konflikter, skulle kunna vara till hjälp för andra 
pedagoger i deras arbete med konflikthantering. Därför vill vi fokusera på verktyg för kon-
flikthantering i vårt examensarbete. 

Konflikter är inget lokalt problem som Szklarski (1996) skriver i sin avhandling om barn 
och konflikter. Han skriver: 

Ämnet är lika viktigt i olika länder och kulturer. Konflikter kan därför betraktas som exempel på ett 

universellt problem som alla i samhället ställs inför (Szklarski, 1996 s.3). 

Om man betraktar konflikter som en del av människans liv blir det relevant att fokusera på 
olika sätt att förhålla sig till konflikter och vilka konsekvenser dessa förhållningssätt kan ha 
i förskolan. När man talar om konflikthantering, talar man om två motpoler, dels de kon-
struktiva, men också de destruktiva. Maltén (1998) beskriver att många upplever konflikter 
som negativa och hos en del råder konflikträdsla. Denna syn på konflikter blir destruktiv. 
Konflikter, förklarar Maltén, kan också bli konstruktiva och då lär man sig något nytt. Det 
som är avgörande för vilken utgång konflikterna får, är alltså hur vi väljer att hantera de 
konflikter som uppstår (Lind 2001). Även andra faktorer kan ha betydelse för konflikthan-
teringen, till exempel miljön och pedagogernas förhållningssätt. En annan viktig aspekt i 
konflikthantering är det klimat som råder i gruppen. 

I de goda miljöerna inte bara tolererar man olikheter, oenigheter och konflikter – man stimuleras av 

dem. I dåliga miljöer generas man av olikheter och bekämpar dem (Jacobsen m.fl. 2004). 
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Konflikthantering är ett stort och brett ämne som berör många olika delar av förskolans 
verksamhet. Konflikter upptar en stor del av tiden i förskolan, för både barn och personal. 

Vad måste skolan tänka på i sitt arbete med konflikter? /…/ Betydelsen av att eleverna får erfaren-

het av konfliktlösning och utvecklar färdigheter som gör att de kan fungera konstruktivt i konfliktsi-

tuationer. Konflikterna i skolan är den naturliga utgångspunkten för att göra erfarenheter och ut-

veckla sådana färdigheter under betryggande ledning (Stenaasen & Sletta 2000 s.286). 

Pedagogerna är ansvariga att hjälpa barnen att få denna erfarenhet, vi ser även vikten av att 
arbeta med detta redan i förskolan. 

För att vårt arbete inte ska bli för stort och för att få en röd tråd i arbetet, har vi valt att en-
dast intervjua pedagoger på förskolor som arbetar med lösningsinriktad pedagogik.  

Om man betraktar konflikter är ett universellt fenomen som sträcker sig utanför förskolans 
och skolans gränser, tror vi att denna undersökning även skulle kunna ge nya insikter och 
vara till användning för andra som arbetar med, eller skulle behöva arbeta med konflikthan-
tering.  

Lösningsinriktad pedagogik 
Lösningsinriktad pedagogik är ett av många arbetssätt som används som verktyg i 
verksamheten i förskolor och skolor. Vi har valt att fokusera på lösningsinriktad pe-
dagogik i detta arbete, för att vi ser det som en intressant pedagogisk inriktning som 
vi vill veta mer om. I det här stycket kommer vi att ta upp en del av hur den lösnings-
inriktade pedagogiken beskrivs i boken Lösningsinriktad pedagogik- för en roligare 
skola av Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom.  

 Ett förhållningssätt som genomsyras av ett respektfullt bemötande och tilltro till individens egna re-

surser och egen kompetens (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004 s.13). 

Detta är hur författarna själva beskriver vad lösningsinriktad pedagogik står för. Det re-
spektfulla bemötandet som nämns i citatet ovan tas upp i boken, de beskriver bland annat 
att de vill se det positiva i det som händer och fokusera på det i mötet med barnen. I kon-
fliktsituationer är det extra viktigt att det positiva framhålls och att vikten läggs på att for-
ma lösningar. Den lösningsinriktade pedagogiken bygger på att fokusera på lösningen istäl-
let för på problemet. Pedagogen arbetar tillsammans med barnet för att bygga lösningar ut-
ifrån barnets egna förmågor, resurser och mål. Pedagogen ska hjälpa barnet att skapa och se 
möjligheterna att på egen hand finna lösningen inte servera en färdig lösning. I den lös-
ningsinriktade pedagogiken lägger man särskilt vikt vid att lägga märke till och framhäva 
det positiva beteendet, istället för det negativa. Om en elev säger fula ord till en pedagog, 
uppmanar den lösningsinriktade pedagogiken att man antingen ignorerar eller möter barnet 
med att bara vara snäll tillbaka. I boken ges ett exempel på när en elev provocerar en lärare 
genom att skrika skällsord, två förslag ges till hur läraren kan svara:  

– Jag tycker om dig ändå, och blåser en slängkyss mot eleven. Eller lite mer neutralt: – Då vet vi i 

vad du tycker just nu (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004 s.142).  

Oftast så framhåller lösningsinriktad pedagogik att negativt beteende ignoreras eller så 
kan man ge eleven en prompt. En prompt är en kort uppmaning som talar om för eleven 
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exakt vad han/hon ska göra och sedan följer pedagogen upp med positiv feedback. 
(Måhlberg, K. & Sjöblom, M.2006). Man befäster sedan det positiva beteendet genom 
att ge barnet mycket positiv förstärkning, även kallad feedback, och uppmuntran.  

Man gör det minsta man kan för att motverka en konsekvens, medan man gör det mesta man kan 

för att få en belöning (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004 s.68).  

Detta gör att lösningsinriktad pedagogik arbetar med positiv förstärkning och lägger vikten 
vid det positiva i barnets beteende. 

Den lösningsinriktade pedagogiken förutsätter att det alltid är möjligt med en förändring. 
Den söker alltid efter ett litet korn av framgång i varje barn. Detta korn är det som man se-
dan arbetar vidare med. Det lösningsinriktade arbetssättet har två grundpelare som formar 
modellen. Grundpelarna består av förhållningssätt och en samtalsmetod. Förhållningssättet 
innebär att man anstränger sig för att se och uppmärksamma det som fungerar bra, istället 
för att hänga upp sig på det som inte fungerar. När man fokuserar på ett barns brister, är det 
lätt att det leder till låsningar. Den lösningsinriktade pedagogiken vill ge barnen möjlighet 
att slippa dessa låsningar och istället lyckas med en lösning. Man bygger lösningen till-
sammans, pedagogen försöker inte lösa problemet åt eleven. Samtalsmetoden förklarar hur 
man ställer frågor till barnen i för att ge dem möjlighet att forma en lösning på det problem 
som uppstått. 

 Lösningsinriktad pedagogik vill se barnet som en högst kompetent individ, som själv besit-
ter förmågan att förändra. Författarna menar vidare att ett respektfullt samarbete mellan pe-
dagogen och barnet är mer meningsfullt än en konfrontation. Genom att lyfta fram barnets 
resurser, undviker pedagogen att bli tjatig. En central tanke i lösningsinriktad pedagogik är 
att man vill arbeta efter barnets egna uppsatta mål, istället för de mål pedagogen har 
(Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004).   

I modellen talar man om fyra steg i pedagogernas sätt att möta de barn som kommer till 
dem med ett problem. Det är fyra steg i hur man bygger lösningar.  

1. Första steget: Läraren hjälper barnet att se hur det skulle kunna se ut, när det funge-
rar. Man hjälper barnet att se en lösning och därmed inges hopp om att det kan bli 
möjligt. De bygger tillsammans upp en bild av hur barnet vill att det ska vara. Man 
skapar reella bilder av lösningen i barnets tankar (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 
2004). 

2. Andra steget: Läraren tar reda på vad barnet redan gör, som är i riktning mot målet 
och lösningen (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004). Man sätter upp små mål så att 
det är lätt att stämma av att man är på rätt väg. Målet ska vara elevens eget och bör-
jan på något möjligt att uppnå, samt vara värt att  anstränga sig för. 

3. Tredje steget: Läraren tar reda på vad som behövs för att allt ska bli bra igen. Vad 
skulle barnet själv kunna göra för att allt ska bli bra? Hur skulle man märka att pro-
blemet var löst? Det är inte alltid man behöver ändra allt för att skapa en förändring 
som löser situationen, utan det kan räcka med att göra mer av det som fungerar. 
Även om bara lite fungerar så är målet möjligt! (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 
2004). 
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4. Fjärde steget: Nu ger läraren positiv feedback på sådant barnet redan gör som fun-
gerar, en verbal förstärkning i form av beröm. Det behövs mycket förstärkning för 
att befästa framstegen över tid och göra dem mer beständiga (Måhlberg, K. & Sjö-
blom, M. 2004). 

Författarna beskriver att det är lätt att det blir någons fel när man fokuserar på problemet. 
De berättar i boken om att de på Lärarhögskolan fick lära sig ett problemfokuserat tänkan-
de. Där fokuserade man på frågor som: Vad är problemet? Vad är det som inte fungerar? 
Vad gör barnet för fel och vad är orsak till detta? Vad gör läraren eller föräldrarna för fel 
med det här barnet? Vilka åtgärder ska vidtas? Författarna menar att detta tankesätt lätt le-
der till ett syndabockstänkande (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004). Lösningsinriktad pe-
dagogik vill i stället tänka tvärt om. De talar om metaforen att gå från problemcirkel och in 
i lösningscirkeln. 

Vi upplever att det är mer effektivt, respektfullt och ändamålsenligt att hålla någon ansvarig för en 

lösning istället för att hålla någon ansvarig för ett problem (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004 s.28). 

De vill bygga en lösning istället för att lösa ett problem. Samtalsmodellen är uppbyggd av 
frågor som: Hur ser det ut när det fungerar? När fungerar det lite bättre för barnet? Vad är 
orsak till att det fungerar bättre? (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004). Den lösningsinrikta-
de pedagogiken har sitt ursprung i korttidsterapin, en terapi som utvecklades i USA under 
60 talet av Harly, J och Weakland, J. Så småningom transfererade man terapin till pedago-
gik. I samråd med lärare, föräldrar och barn har man utvecklat materialet. Den lösningsin-
riktade pedagogiken utvecklas ständigt. Varje lärare som använder sig av arbetsmetoden 
uppmuntras att utveckla den så att den passar in i dennes arbetssituation och verksamhet. 
Det finns egentligen ingen gräns, skriver författarna, för vad som ryms i lösningsinriktad 
pedagogik eller vad som kommer att vara lösningsinriktad pedagogik i framtiden (Måhl-
berg, K. & Sjöblom, M. 2004).  

Den lösningsfokuserade terapin utvecklade den så kallade mirakelfrågan som även tagits 
med i den lösningsinriktade pedagogiken. Den utgör en stor del i den samtalsmetod som det 
skrivs om i materialet. Mirakelfrågan bygger på att hjälpa barnen att skapa en visualisering, 
denna kan användas som självhjälp att nå lösningen. Detta är en metod som bland annat 
används effektivt i idrottsvärlden. Mirakelfrågan innefattar att man ber barnen berätta om 
den bästa av världar. Om du vaknade en morgon och allt skulle vara förtrollat och vara pre-
cis som du vill ha det, vad skulle först få dig att förstå att det hade hänt? Frågan hjälper 
barnen att måla upp lösningen i sin fantasi. När barnen får föreställa sig händelsen görs den 
levande inför deras inre öga. Hjärnan tror då att man redan utfört händelsen en gång och det 
blir lättare att göra det en gång till. 

Varje verbal beskrivning av ett visuellt fenomen bidrar till tydligheten och möjligheten att skapa en 

ny framtid (Måhlberg, Sjöblom 2004 s 95). 

Mirakelfrågan är alltså ett verktyg för att hjälpa barnen att själva forma lösningarna på sina 
egna problem.  

Samspelet mellan barnet och den vuxne är en viktig pusselbit i arbetet med lösningsinriktad 
pedagogik. Boken hänvisar här till Vygotskij, som säger att samspelet är det som gör att 
varje individ når högre (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004).   
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Undersökningsområde 
Konflikthantering är ett brett ämne i hur man behandlar olika konflikter som uppstår. Det 
finns en hel del forskning inom detta ämne bland annat, pedagogisk, socialpsykologisk och 
beteendevetenskaplig forskning. Vi har valt att koncentrera vår studie på den konflikthan-
tering som förekommer på förskolan. I förskolan figurerar en mängd olika konflikter, dem 
mellan barnen, mellan vuxna och barn, samt personalen sinsemellan. Alla dessa konflikter 
skulle kunna vara underlag för intressanta undersökningar, men vi har valt att bara behand-
la de konflikter som förekommer mellan barnen. Dels för att inte arbetet skulle bli för stort. 
Men också för att arbetsmaterial som vi tittat lite närmre på lösningsinriktad pedagogik, ta-
lade övervägande om detta. Vi har valt att göra studien utifrån pedagogernas perspektiv, det 
vill säga hur pedagogerna beskriver att det arbetar med konflikthantering på förskolan. Vi 
kommer att genomföra denna studie med hjälp av intervjuer med några pedagoger. Inom 
förskola och skola finns det en mängd olika arbetsmetoder, och tankar kring hur man, på 
”bästa sätt”, arbetar med konflikthantering. Vi har i den här studien valt att fokusera på för-
skolor som arbetar med arbetsmaterialet lösningsinriktad pedagogik. Denna pedagogik 
kommer att ligga som grund för vår undersökning och figurera som analysmaterial i be-
handlingen av intervjumaterialet. Vi kommer även att ställa den lösningsinriktade pedago-
giken och det som pedagogerna säger, i relation till två helt olika psykologiska teorier, 
nämligen Skinners behaviorismen och Vygotskijs sociokulturella teorier. Detta för att vi 
har funnit spår av dessa teorier i den lösningsinriktade pedagogiken, och även i de intervju-
svar vi fått in.  

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om vi kan se något mönster i hur de pedagoger vi intervjuade 
säger sig arbeta med konflikthantering. Vi vill också undersöka om vi kan urskilja materia-
let lösningsinriktad pedagogik, i hur pedagogerna beskriver sitt arbete med konflikthanter-
ing. 

 

• Kan vi se några mönster i hur de pedagoger vi intervjuat säger sig arbeta med kon-
flikthantering? 

• Kan vi urskilja delar av lösningsinriktad pedagogik i pedagogernas sätt att beskriva 
sitt arbete med konflikthantering? I så fall, på vilket sätt? 
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Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer vi att ta upp de teoretiska perspektiv och den tidigare forsk-
ning som ligger som teoretisk grund för det här arbetet. Först kommer vi att beskriva 
två psykologer, Skinner och Vygotskij, och deras idéer och teoribildning som har på-
verkat pedagogiken i stort på många sätt. Vi är väl medvetna om att dessa två teorier 
skiljer sig markant från varandra, men eftersom vi har funnit spår av båda dessa i 
den lösningsinriktade pedagogiken samt i det de intervjusvar vi fått in, så har vi ändå 
valt att ta med båda. Sedan kommer vi att ta upp den tidigare forskning som vi funnit 
behandlar vårt huvudämne, nämligen konflikthantering. Vi kommer att ta upp olika 
strategier att hantera konflikter samt olika sätt att se en konflikt. Detta för att sedan 
använda dem som hjälp i analyserandet av de intervjusvar vi fått in.   

B F Skinner - behaviorismen 
Barrhus Frederic Skinner (1904-1990) var en amerikansk psykologiprofessor som enligt 
Fhanér (1999) är en av de mest omtalade psykologerna genom tiderna. Hans teori är en 
högst extrem form av behaviorism eller beteendepsykologisk teori, och den är minst sagt 
omstridd. Själv kallar Skinner sin behavioristiska psykologi för radikal behaviorism, för-
klarar Fhanér.  

Vi har valt att ta med Skinner i denna studie utifrån att hans teorier om att människans be-
teende går att styra med hjälp av rätt förstärkning. Detta trycker också den lösningsinrikta-
de pedagogiken på. De beskriver vikten av att förstärka det som barnet gör rätt, i stället för 
att lägga energi på det felaktiga beteendet. De säger att de önskade beteendet därmed 
kommer att öka. 

Som Fhanér beskriver Skinners teorier, handlar allt om människans beteende. Med beteen-
de menas all aktivitet som kan observeras av en själv eller andra. Fhanér skriver att Skinner 
talar om att människans och alla andra organismers beteende formas, dels av den genetiska 
bakgrund som var och en har, men också av den miljö vi vistas i. Han förklarar vidare att 
Skinner betraktar psykologin som en del av biologin och anser att psykologins främsta 
uppgift är just att analysera beteenden och hur dessa formas i samspelet med omvärlden 
(Fhanér 1999, s 65).  

Jerlang m.fl. (2005) skildrar också Skinners teorier i boken Utvecklingspsykologiska teori-
er. Där förklarar de hur Skinner ansåg att beteende är orsak till alla psykologiska fenomen, 
som man i allmänhet tillskriver människors personlighet, psyke och medvetande. Beteendet 
påverkas och kan ändras på grund av de påföljder som blir. Skinners teori innefattar bland 
annat att människans beteende kan påverkas med hjälp av olika former av förstärkning. Jer-
lang m.fl. (2005, s.190) beskriver hur Skinner går till angrepp mot att människan har ett 
fritt val och personligt ansvar för sina egna handlingar. Enligt Fhanér (1999, s. 64) förklarar 
Skinner detta som att vi inte handlar rationellt och medvetet på det sätt vi tror, utan att vi 
styrs av omvärlden och det vi inte själva råder över. Skinner står för den så kallade operan-
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ta betingningen, en form av hantering av den klassiska betingningen (signalinlärningen). 
Den klassiska betingningen, beskriver Jerlang m.fl. (2005), hade stor betydelse i den tidiga 
behaviorismen som den ryske fysiologen Ivan Petrovitj Pavlov kom fram till och upptäckte 
med hjälp av försök på djur. Skinner var starkt inspirerad av Pavlov. 

Jerlang m.fl. berättar vidare att Pavlov med hjälp av sina försök kom fram till att han kunde 
framkalla vissa beteenden hos exempelvis hundar. Han fick syn på att det fanns en del re-
flexer hos organismer som de själva inte kan kontrollera. Dessa reflexer reagerar på en viss 
form av stimulans. Pavlov la märke till att hunden i försöket började dregla (reflex) när 
Pavlov kom med maten (stimulans). Han lät då en ljudsignal ljuda i samband med att hun-
den skulle få mat. När Pavlov gjort detta tillräckligt många gånger kunde han endast låta 
ljudsignalen ljuda för att hunden skulle börja dregla. På så sätt kom han fram till att han 
kunde kontrollera hundens reflexer. Genom att upprepade gånger genomföra signalen i 
samband med matutdelningen, fick han hunden att reagera genom sin erfarenhet och börja 
dregla (Jerlang m.fl. 2005). 

Jerlang m.fl. (2005, s.64) förklarar att Skinner sedan vidareutvecklade den tidiga behavio-
rismen med start i sin doktorsavhandling om råttors beteenden (1931). De tankar han kom 
fram till höll han i stort sett fast vid resten av sitt liv och framhöll att man generellt kan till-
lämpa dessa även på människors beteende. Den inlärningsprocess som Skinner utformade 
kallas operant betingning och går ut på att man kan påverka människans beteende på lik-
nande sätt som i Pavlovs experiment med hundarna, genom att låta människans beteende 
påföljds av någon form av förstärkning. När barnet exempelvis visar ett önskvärt beteende, 
förstärks detta med positiv förstärkning i form av beröm eller något som barnet upplever 
som positivt. Följden, beskriver Jerlang m.fl., blir att sannolikheten för beteendet ökar, ef-
tersom barnet kommer att eftersträva dessa positiva påföljder. När barnet visar ett oönskat 
beteende blir påföljden negativ, i någon form av bestraffning. Denna negativa förstärkning 
gör att sannolikheten för beteendet minskar. På detta sätt kan man till viss del påverka eller 
kontrollera ett beteendemönster. Det finns även ytterliggare sätt att förstärka eller förmins-
ka ett beteende, exempelvis genom undslippande av straff eller ignorering. Undslippande 
av straff ger en positiv förstärkning, då det är eftersträvansvärt för personen att undslippa 
ett straff, likaväl som att få en belöning. Ignorering fungerar som negativ förstärkning, ef-
tersom de flesta vill bli sedda och bekräftade i det de gör (Jerlang 2005, m.fl. 2005, s 192). 

I Skinners metod, förklarar Jerlang m.fl. gäller det att den förstärkning som används är ef-
tersträvansvärd. Personen måste vara så kallat hungrig efter beröm eller belöning för att 
detta ska ha tillräcklig effekt, men förstärkningen kan också få motsatt effekt. Till exempel 
kan negativ förstärkning, i form av en utskällning eller en tillsägelse, i stället bidra till att 
beteendet ökar, på grund av att personen ifråga ser tillsägelsen som kontakt och att detta 
var vad denne eftersträvade. Då blir den negativa förstärkningen positiv.  

Jerlang m.fl. skriver att Skinner räknade ut hur man skulle kunna använda förstärkningen 
mest effektivt. För det första framhöll han att man endast bör använda positiv förstärkning 
eftersom den är mest kontrollerbar och effektiv.  

Eller som han säger: man kan ju bara gå någon annanstans och göra det förbjudna så undgår man 

straffet (Jerlang 1988, m.fl. 2005, s194).    

Följderna kan vara ganska svåra att kontrollera av de straffande förstärkningarna. Fhanér 
(1999) beskriver Skinners tankar om detta som att man kan använda den positiva förstärk-
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ningen på olika sätt och öka sannolikheten för att det positiva beteendet ska öka. Dels kan 
man genomföra positiv förstärkning kontinuerligt varje gång det utförs. Man kan också 
göra en så kallad periodisk förstärkning. Med detta menas att man förstärker till exempel 
var tredje eller sjunde gång. Men den mest effektiva formen av förstärkning, enligt Skinner, 
är att genomföra positiv förstärkning oregelbundet, då och då som vid ett lotteri. Ett bete-
ende som under en tid inte förstärks har en tendens att utsläckas. Enligt Skinner, beskriver 
Fhanér, är varje individs beteenderepertoar en summa av en komplex förstärkningshistoria 
(Fhanér, 1999, s. 76). 

 

Lev S Vygotskij – Sociokulturella perspektiv  
Lev Semjonovitj Vygotskij levde mellan åren 1896-1934. Jerlang m.fl. (2005) klassar ho-
nom som den viktigaste nytänkande sovjetiska psykologen. Vygotskij verkade under en 
kort men intensiv period eftersom han bara blev 37 år gammal. Trots sin unga ålder jämförs 
Vygotskij med de stora psykologerna Freud och Piaget. Hans texter förbjöds i Sovjetunio-
nen 1936, strax efter hans död, och blev inte publicerade på nytt förrän på 1950-talet. 

Vi har i denna studie valt att ta med Vygotskijs teorier för att, som vi ser det, både lös-
ningsinriktad pedagogik och de pedagoger som vi intervjuat tar upp många av hans tankar. 
Det som tas upp av Vygotskijs tankar är bland annat, är att sampel sker i interaktion med 
andra och att barnets i samspel med en vuxen eller en mer kunnig kamrat kan utföra saker 
som det inte kan göra på egen hand, som Vygotskij kallar den potentiella utvecklingszonen.   

Vygotskijs idéer har tolkats inom ramarna för kognitiva teorier, och han var en av de första 
inom psykologin som betonade omgivningen och miljöns inverkan på barns utveckling. 
Han är även en av de få stora psykologerna som tror att barnets utveckling och lärande bör-
jar redan innan barnet börjar skolan. Enligt Vygotskij har barnet en rad färdigheter och 
kompetenser redan innan den formella inlärningen startar. 

Vygotskij utvecklade ett synsätt där kunskapsprocessen ses som en mediering. Detta inne-
bär att människan skapar redskap eller tecken för att tolka och utforma sin föreställnings-
värld. Användningen av olika verktyg är det som konstruerar psyket hos människan. Man 
använder verktyg och tecken för att bygga upp och utforma medvetandet mellan varandra i 
ett socialt samspel. Vygotskij beskriver en kunskapsprocess som förhållandet mellan repro-
duktion och produktion, 

 … de två aspekter som berör hela vidden av människans aktivitet (Vygotskij 1934/1999 s. 8) 

Minnet är sammanlänkat med reproduktionen och är en förutsättning för tänkande. Vi re-
producerar tidigare händelser och upplevelser. Men det är den kreativa aktiviteten som är 
grunden till att kunna skapa och som gör att vi producerar nytt. Tänkande och språk är två 
för Vygotskij centrala begrepp och det är även titeln på en av hans böcker (1934/1999). 
Trots att detta är två faktorer som är beroende av varandra, betyder det inte att de är iden-
tiska. Samtidigt går det inte att särskilja tänkande och språk helt från varandra. De teorier 
som hävdar det tog Vygotskij strid emot. Ett av hans argument var att det inre talet är nära 
sammanlänkat med tänkandet. Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare 
sig språk eller tänkande, hävdar Vygotskij. 
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En kommunikation som grundar sig på förnuftsmässig förståelse och på ett avsiktligt överförande 

av tankar och erfarenheter kräver ovillkorligen ett bestämt system av kommunikationsmedel. Det 

mänskliga språket, som uppstått ur behovet av att kommunicera under en arbetsprocess är och har 

alltid varit och förblir prototypen för ett sådant system. (Vygotskij, 1934/1999, s.39)   

Samtalet och samspelet är utvecklingens grund, enligt Vygotskij. Hans teori grundar sig på 
att alla psykologiska förmågor, såsom problemlösning, minne och logik, skapas i ett socialt 
samspel och formas till inre erfarenheter. Utvecklingen går, enligt Vygotskij, från samspe-
let och det kollektiva, till det individuella, dvs. från det yttre till det inre. Många psykologer 
säger tvärt om. 

Jerlang m.fl. (2005) beskriver hur Vygotskij framhåller att barnet under interaktion med en 
vuxen eller mer kunnig kamrat, är kapabel att genomföra saker som det inte kan själv. In-
teraktionen med den vuxne blir utvecklingens motor. Nästa steg i utvecklingen är att barnet 
kan göra detta helt på egen hand. Genom att det finns en skillnad mellan de vuxnas nivå, el-
ler en mer kunnig kamrats förmåga och barnets egen förmåga, så lyfts barnet till en ännu 
högre nivå. Detta kallar Vygotskij den potentiella utvecklingszonen, denna innefattar det 
som barnet klarar av att genomföra i samspel med någon annan. 

… det, som barnet kan utföra idag i en samarbetssituation, kan det utföra självständigt i morgon 

(Vygotskij, 1947 ur Jerlang m.fl. 2005, s. 288). 

När barnet sedan löser detta själv använder det sin erfarenhet, och med hjälp av tanken på 
hur det genomfördes, klarar barnet nu av att övervinna hindret. I boken Fantasi och kreati-
vitet i barndomen, skriver Vygotskij: 

Ett barns fantasi är fattigare än en vuxen människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika 

(Vygotskij 1930/1995, s.19). 

Det faktum att en vuxen har mer erfarenheter än ett barn gör att den vuxne har större för-
måga att exempelvis fantisera fram lösningar på ett problem. Allt eftersom barnet är med 
och upplever och erfar olika möjligheter att lösa ett problem, så vidgas erfarenheten och 
fantasin och ger barnet möjlighet att själv konstruera lösningar. En nyckel i denna utveck-
lingsprocess är språket och kommunikationen mellan det lilla barnet och dess sociala om-
givning. Det finns alltid en uppsjö nya förmågor som barnet är i färd med att erövra. Därför 
ska man enligt Vygotskij i pedagogiken alltid ha detta i åtanke när man lär barn något, ex-
empelvis i samband med konflikthantering. Vygotskij formulerade det så här: 

Pedagogiken måste orientera sig mot morgondagen i barnets utveckling och vända sig från gårda-

gen (Jerlang m.fl. 2005, s. 288). 

Jerlang m.fl. beskriver vidare hur Vygotskij talar om viktiga perioder i ett barns liv, då det 
sker en egentlig utveckling och nybildning i ett barns liv. Han talar om de stabila perioder-
na då barnet anammar och lär sig saker i en lugn och stabil takt. Denna period gör inte så 
mycket väsen av sig och de nybildningar som sker är ganska små förändringar på relativt 
givna tidpunkter. De kritiska perioderna är när allt vänds upp och ner. I motsats till den sta-
bila perioden, är förändringarna våldsamma och kommer oberäkneligt. I den kritiska perio-
den hamnar barnet ofta i konflikter med omgivningen. Barnet betraktas som relativt insta-
bilt i sina känslor och sin utveckling.  



 10

Krisens orsak är nämligen, att de inre motsägelserna är störst under denna period, medan däremot 

orsakerna till yttre konflikter måste sökas i barnets levnadsvillkor (Jerlang, m.fl. 2005 s.283). 

I den här perioden i ett barns liv kan det vara svårt att se utvecklingen och det är lätt att 
brytas ner och fokusera på de skenbara bortfallen av den tidigare kunskapen. Men Jerlang 
(2005) förklarar Vygotskijs tankar med att en nedbrytning är nödvändig för att skapa nya 
möjligheter.  

Bakom varje negativt symtom sker det ett positivt nyskapande. Nybildningen äger rum under de 

stabila perioderna, men i krisperioderna sker det förändring i personligheten, som utgör en slags 

övergångsbildning (Jerlang m.fl. 2005, s.283). 

Det barnet utvecklar i den kritiska perioden är exempelvis större oberoende, självständig-
het, och bättre uppfattning om det sociala samspelet.          

 

Tidigare forskning 
Vi har kommit i kontakt med den forskning som följer i detta avsnitt med hjälp av 
sökning i databaser: Libris nationella bibliotekssystem, artikelsök, uppsök, samt lä-
rarhögskolans bibliotek. Vi har använt oss av de sök- och nyckelord som vi presente-
rade i början av arbetet under sammanfattningen (se s.0).    

Genom att ha läst olika definitioner av begreppet konflikt och jämfört dessa med hur våra 
intervjupersoner beskriver begreppet, har vi valt att i det här arbetet använda oss av Bonos 
(1985) definition: 

En konflikt är en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar (Bono, 1985 

s.15). 

Strategier för konflikthantering 

Arne Maltén 

Arne Maltén (1998) har skrivit boken Kommunikation och konflikthantering som han byg-
ger på socialpsykologisk och pedagogiks forskning. Utifrån detta presenterar han olika stra-
tegier och metoder för konflikthantering. 
  
Maltén (1998) beskriver fyra olika strategier för konflikthantering, de tre första med be-
gränsad effekt och den fjärde som den fungerande. De fyra strategierna beskrivs som: 

• Defensiva strategier. Dessa ”löser” problemen genom att dölja konflikten eller igno-
rera problemet. Kallas även för harmonimodellen. Konflikten kan här även ”lösas” 
genom att utse en syndabock.  

• Makt- och tvångsstrategier. Dessa förutsätter att parterna är beroende av varandra. 
Här sätter man motparten under press, någon ger upp och man får en vinnare och en 
förlorare. Detta löser inte konflikten utan kapslar snarare in den. 
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• Rituella strategier. Rituella handlingsmönster som syftar till att lätta upp anspän-
ningen i en konfliktsituation. Dessa kan ses som kollektiva överenskommelser som 
mjukar upp samvaron och leder bort uppmärksamheten från själva konflikten. 

• Samverkansstrategier. I dessa ingår problemlösande samtal, förhandlingar och vid 
behov, medling.  

 

Maltén (1998) beskriver Thomas Gordons sexstegsmodell för hantering av konflikter i en 
grupp. Modellen består av följande steg: 

1. Identifiera och definiera konflikten. Vilka problem upplever vi? Hur ofta och när 
uppkommer de? Vilken är den mest sannolika orsaken? 

2. Ta fram möjliga lösningar.  

3. Värdera de olika alternativen. För och nackdelar. Vilka känslor väcker förslagen? 

4. Vilket hanteringsförslag är bäst?  

5. Genomförande av beslut. Undanröja eventuella hinder och bestämma vem som gör 
vad. 

6. Utvärdering av resultat. Har problemen försvunnit? Finns det något kvar att åtgär-
da? 

Sexstegsmodellen, är en modell som kan vara till stöd i konflikthantering i en grupp, ex-
empelvis i ett kollegium. 

Maltén (1998) beskriver tre metoder för hantering av konflikter mellan två personer utifrån 
Gordons arbeten. De två första ska ses som avskräckande exempel och den tredje som den 
enda tänkbara enligt Gordon.  

Metod 1: Denna första metod kallar Maltén ”Jag vinner, du förlorar”. I den beskriver han 
att den ena parten utifrån en maktposition bestämmer hur konflikten ska lösas, och så får 
motparten finna sig i beslutet. Under denna modell hamnar auktoritära beslut. Motparten 
kanske finner sig i beslutet, men känner sig troligen överkörd och försöker eventuellt få 
hämnd. 

Metod 2: Denna metod benämns ”Du vinner, jag förlorar”. Här beskrivs hur den ena parten 
visar underkastelse för att slippa en fortsatt konflikt. 

Metod 3: I denna metod, som kallas ”Ingen förlorar, båda vinner”. diskuterar de inblandade 
fram en lösning som båda parter är nöjda med. För att denna metod ska fungera beskriver 
Gordon hur den förutsätter att båda parterna vågar se konflikten och inte är rädda för att 
hantera den. 

 

Ingegerd Edman Ståhl 

En annan författare som skriver om konflikthantering är Ingegerd Edman Ståhl (1999), som 
skriver om skolans berättigande i framtiden. Hon menar att för att skolan ska vara berätti-
gad även i framtiden, så: 
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… måste vi satsa mer på de kunskaper som eleverna inte kan få någon annanstans – och det är 

inte faktakunskaperna (Ståhl, 1999, s.16). 

Hon skriver att oavsett hur samhället ser ut så måste vi klara av att samarbeta med var-
andra. När barnen har växt upp förväntas de ha social kompetens. En del i detta är att ha 
kunskaper om hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Något hon trycker hårt på i 
konflikthanteringen är att vi måste ”få bort syndabockstänket” (Ståhl, 1999). Hon beskriver 
olika sätt att bedriva konflikthantering, med hjälp av vuxna eller med en samtalsledare. 
Hon beskriver också saker som är viktiga, platsen för konflikthanteringen, att det måste få 
ta tid och att samtalsledaren är neutral och har ett objektivt förhållningssätt. Även när man 
har en samtalsledare så måste målet vara att det är, som Stål understryker:  

Målet är att det är parterna som ska lösa konflikten, inte samtalsledaren/handledaren (Ståhl, 1999, 

s.50). 

Pia Bylund och Kåre Kristiansen  

Bylund och Kristiansen skriver i boken Samspel (2005) ett kapitel om konflikter. De tar 
upp konfliktutveckling, de fyra steg konflikten utvecklas i (Bylund & Kristiansen 2005) 
och de passiva beteenden som används som försvar. 

Första fasen av en konflikt startar försiktigt, med misskommunikation, och denna upplevs 
som lätt obehaglig. Konflikten börjar först när, som författarna skriver: 

Konfliktfröet börjar emellertid inte spira ordentligt förrän vi underskattar obehaget så att vi inte er-

känner att det egentligen existerar (Bylund och Kristiansen, 2005 s.135). 

Detta leder till bortförklaringar eller total ignorering av konflikten, vilket i sin tur leder till 
att konflikten utvecklas ytterligare, då det uppfattas som ett hot. 

Nästa steg i konfliktutvecklingen är överanpassning. I detta steg börjar parterna fjäska för 
varandra, till exempel med komplimanger eller genom att släta över och vara extra hjälp-
samma. 

Det tredje steget är agitation (hyperaktivitet). I detta steg är det vanligt med överflödiga ak-
tiviteter såsom att trumma med fingrarna. Även andra, som tidigare inte varit inblandade, 
dras nu in i konflikten, och skvallret börjar sprida sig. 

Steg fyra innebär drastiska reaktioner. Här kommer öppna gräl, avskedsansökningar och 
våld. Folk börjar nu inse att man måste göra något, men förlamas av felbedömningen att 
varken de eller någon annan kan göra något åt situationen.  
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Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva den metod vi har använt oss av i arbetsproces-
sen, samt argumentera för varför vi har valt att göra på detta sätt.  

För att nå vårt syfte har vi valt att använda oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 
Detta eftersom syftet är att få en så tydlig bild som möjligt över hur de pedagoger vi pratat 
med själva uppfattar sitt arbete med konflikthantering. Detta beskriver Kvale (1997) i sin 
bok Den kvalitativa forskningsintervjun som intervjuernas styrka. Därför ser vi intervjun 
som ett bra verktyg i vår undersökning. Den kvalitativa forskningsintervjun är till för att 
förstå ämnet, i det här fallet konflikthantering, ur den intervjuades egna perspektiv. Kvale 
beskriver hur intervjun är en blandning mellan ett strukturerat frågeformulär, där formerna 
för hur de intervjuade skall svara är tydliga, och ett samtal mellan två personer, där sam-
talsämnet kommer i första hand, medan syftet och strukturen kommer i andra (Kvale, 
1997). Vi har valt att inte göra en kvantitativ undersökning, eftersom vi är mer intresserade 
av att försöka se mönster i hur de enskilda pedagogerna resonerar, och söka kunskap utifrån 
det. Vår ambition har varit att få de människor som vi intervjuat att i så stor utsträckning 
som möjligt berätta om sina föreställningar och tankar (Trost, 2005). Trost (2005) beskriver 
metodens styrkor så här: 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 

frågor får man komplexa, innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla intervjuer är ut-

förda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete kan finna många in-

tressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat (Trost, 2005, s. 7). 

Detta har varit vår ambition under intervjuerna och vi hoppas det har hjälpt oss att nå vårt 
syfte. Vi har intervjuat fyra olika förskollärare och sedan gjort en jämförelse mellan dem 
och även ställt dem i relation till lösningsinriktad pedagogik samt tidigare forskning och te-
orier. Fokus har legat på det som den intervjuade lagt vikten på i samtalet om sitt sätt att 
arbeta med konflikter. Vi ville att intervjun skulle formas efter den intervjuades intresse, 
och inte efter vårt. Våra följdfrågor anpassade vi efter de samtal som uppstod på plats, nå-
got som inte skulle vara möjligt vid exempelvis en kvantitativ enkätundersökning (Johns-
son, 2006).  

Vi byggde upp intervjun med hjälp av relativt få öppna frågor, för att ge den intervjuade ut-
rymme att tala om det som den ser som viktigt i sammanhanget. Öppna frågor har en för-
måga att göra samtalet mindre bundet vid vad intervjuaren vill, och istället låta samtalet 
formas av hur den intervjuade upplever det. Wärneyd m.fl. (1993) skriver om en studie av 
Blair m.fl. (1977) som har jämfört intervjuer och utslagen på de olika frågeställningar som 
användes. Denna studie visar hur frågorna som ställts och karaktären på frågorna har präg-
lat intervjun.     

Studien visa visar klart att långa, öppna frågor leder till bättre (= större) rapportering av olika käns-

liga beteenden, än korta frågor med slutna svarsalternativ (Wärneryd m.fl. 1993, s 69.). 
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Det som citatet talar om har vi tagit fasta på och utifrån det arbetat fram öppna intervjufrå-
gor. Detta gav oss ett väldigt användbart intervjumaterial och vi ser att det har blivit en 
styrka i vårt arbete (För intervjufrågorna se resultat i bilaga 1). När vi utformade intervju-
frågorna så var målet att få en så vid bild som möjligt av den konflikthantering som bedrivs 
på förskolan. Vi ville att frågorna skulle vara korta och inte begränsa pedagogernas svar, 
detta är något som Kvale (1997) tar upp som en viktig faktor i den kvalitativa forskningsin-
tervjun. Vi var också inlästa på både konflikthantering och lösningsinriktad pedagogik in-
nan vi gjorde våra intervjuer, vilket hjälpte oss att analysera vad det var pedagogerna sa. 

Vi har som intervjuare försökt styra samtalet så lite som möjligt. Vår ambition var att för-
söka undvika att ställa allt för många följdfrågor, utan verkligen försöka lyssna till vad pe-
dagogerna hade att berätta och se vilka delar av konflikthanteringen de valde att ta upp. 
Under intervjun delade vi upp arbetet så att en av oss antecknade hela tiden. Detta var ett 
stöd i ambitionen att inte påverka den intervjuade för mycket. Dessutom hade den intervju-
ade kanske känt sig allt för iakttagen, om vi hade varit två som ställt frågorna.  

Alla intervjuer spelades in, inspelningarna använde vi sedan som ett komplement under 
analysarbetet. 

Vi valde att göra relativt få intervjuer och sedan analysera dessa mer ingående. Vi har gjort 
en induktiv analys, vilket innebär att vi såg analyskategorierna i vår data, först när vi börja-
de bearbeta materialet. Vi är medvetna om att resultatet kunde ha blivit ett annat om vi val-
de att göra fler intervjuer. 

 

   

Upplägg och genomförande 
De förskolor där vi valt att söka intervjupersoner har vi på olika sätt kommit i kontakt med 
på grund av att de arbetar med arbetssättet lösningsinriktad pedagogik. När vi har hört av 
oss till dessa förskolor via mejl, har vi blivit rekommenderade att ta kontakt med dem som 
vi sedan intervjuat. Vi tänkte först intervjua fyra förskollärare som nu arbetar i verksamhe-
ten med barnen, eftersom det är det perspektivet som vi har valt att rikta in undersökningen 
på. Men när vi sedan fick kontakt med förskolorna, och de personer som vi skulle intervjua, 
visade det sig att det var fyra förskollärare varav tre som arbetar i barngruppen och en som 
arbetar som pedagogisk handledare. Vi försökte få tag på ytterligare en pedagog som arbe-
tar i barngrupp, men misslyckades med detta, på grund av olika omständigheter, bland an-
nat tidsbegränsning. Därför valde vi att hålla oss till de fyra förskollärare som vi redan in-
tervjuat. Detta var inte vår tanke från början, men efter intervjuerna upplevde vi att vi ändå 
hade fått ut ett gediget material och kan nu i efterhand se en styrka i de olika synvinklar, 
som vi fått i resultatet.    

Vi valde att först genomföra en testintervju för att se vilket utslag vi skulle få på frågorna. 
Då intervjuade vi en lärare som vi kände sedan innan, för att denne efteråt skulle våga säga 
vad hon tyckte om frågorna och intervjuns upplägg. Hon arbetar, liksom de övriga, med ar-
betsmaterialet lösningsinriktad pedagogik Vi fick på detta sätt syn på hur vi på många sätt 
kunde förbättra vårt upplägg och även frågorna. Vi tog upp lösningsinriktad pedagogik i 
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mejlet och i intervjufrågorna. Under vår provintervju märkte vi att det blev mer fokus på 
lösningsinriktad pedagogik än på konflikthantering i allmänhet. Detta gjorde att vi efter 
provintervjun bestämde att vi skulle omformulera oss något. Vi valde att fokusera mindre 
på lösningsinriktad pedagogik i intervjuerna för att inte låsa dem vi intervjuade och ge dem 
möjlighet att tala om konflikthantering i allmänhet. Tyvärr hade vi redan skickat ut ett mejl 
till intervjuförskolorna där vi nämnde lösningsinriktad pedagogik. Detta ångrade vi, men 
fick göra det bästa av situationen. När vi ringde och pratade med dem som vi skulle inter-
vjua, valde vi att inte nämna lösningsinriktad pedagogik alls, för att ta bort fokus från det 
och istället försöka rikta det mot konflikthantering i allmänhet. Detta för att ge de intervju-
ade möjlighet att tolka frågorna som de ville, och tala obegränsat om den konflikthantering 
som de arbetar med, även om den inte skulle beröra lösningsinriktad pedagogik.  

Vi har spelat in intervjuerna, dels för att vi inte var säkra på om vi skulle få med allt i våra 
anteckningar på plats, men också för att vi på ett så korrekt sätt som möjligt skulle kunna 
återge citat och få en klarare bild av vad de intervjuade sagt. Bandspelaren var till stor hjälp 
under arbetets gång. Vi har båda varit med på alla intervjuer. Vid analysen har vi haft stor 
hjälp av våra intryck och minnesbilder, då dessa är ett bra komplement till anteckningarna 
och inspelningarna (Trost, 2005).  

Vi kunde ha använt oss av gruppintervjuer, men valde att inte göra det, då Trost (2005) 
menar att risken finns att vissa intervjupersoner inte skulle våga framföra sina individuella 
åsikter och istället enas med gruppen.  

För att utforma resultatet och analysera det material vi fått in, har vi valt att dela upp inter-
vjuerna mellan oss och analysera dem utifrån våra tre huvudrubriker: förebyggande arbete, 
akut konflikthantering, och uppföljande arbete. 

Urval  
Vi har valt att göra intervjuer med fyra förskollärare, fördelade på två olika förskolor. Båda 
förskolorna ligger en bit utanför Stockholm, men på varsin sida om staden. Vi har i arbetet 
valt att benämna dem som förskola A och förskola B. Vi valde just dessa två förskolor för 
att de arbetar med arbetsmaterialet lösningsinriktad pedagogik. Vi har valt att ge de peda-
goger vi intervjuat fiktiva namn. För att göra det tydligt för läsaren vilka skolor pedagoger-
na tillhör, har vi valt namn som börjar på antingen A för de som arbetar på förskola A, eller 
på B för de som arbetar på förskola B. 

De pedagoger vi intervjuat är: 

Alma, förskola A. En förskollärare som nu arbetar som pedagogisk handledare, men som 
tidigare arbetat som pedagog i verksamheten. 

Annelie, förskola A. En förskollärare som arbetar i en barngrupp med äldre barn. 

Benita, förskola B. En förskolelärare som arbetar i en barngrupp med yngre barn. 

Birgitta, förskola B. En förskollärare som arbetar i en barngrupp med äldre barn. 

Vi tänkte först göra intervjuer med pedagoger även på andra sorters förskolor och med för-
fattarna till olika arbetsmaterial, men med hjälp av vår handledare insåg vi att arbetet skulle 
bli för stort och att vi var tvungna att begränsa oss. Vi valde då att begränsa oss till dessa 
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två förskolor, eftersom de hade ett gemensamt arbetssätt. Då vårt syfte mer och mer börja-
de luta åt att få höra hur pedagogerna själva uppfattade konflikthanteringen i sin vardag, 
blev det naturligt att inte heller gå vidare och intervjua författarna till arbetsmaterialet. Det-
ta eftersom vi då skulle gå utanför vårt syfte. Vi tänkte oss att valet av de två förskolorna 
skulle kunna visa likheter eller olikheter i deras sätt att samtala om sitt arbetssätt kring kon-
flikthantering. Vi tänkte också att deras olika versioner kanske till en viss del skulle kunna 
ge oss en bild av hur några förskollärare har tolkat arbetssättet lösningsinriktad pedagogik. 
Pedagogernas sätt att beskriva sitt arbete med konflikthantering kanske skulle kunna visa 
på hur stor inverkan lösningsinriktad pedagogik har haft på deras sätt att se konflikthanter-
ing. 

Materialbearbetning och analys 
Vi bearbetade intervjumaterialet genom att först läsa igenom de anteckningar vi gjort under 
intervjun, vilket Kvale (1997) menar kan ge en helhetssyn. Sedan skrev vi ned intervjuerna 
med hjälp av det inspelade materialet. Detta gav oss ett brett material och en tydligare bild 
av vad pedagogerna hade sagt under intervjuerna.  

I bearbetningen av intervjuerna har vi valt att korta ner det som sades och koncentrera oss 
på innebörden. Vi har också valt att kategorisera svaren i olika rubriker för att göra det 
överskådligt och lätta att läsa. När vi hade varje intervju nedskriven framför oss analyse-
rande vi dem efter våra tre kategorier. De svar som vi tolkade som förebyggande arbete, de 
som vi ansåg var akut konflikthantering, och de som vi kunde placera in som uppföljande 
arbete, la vi under respektive rubrik. Dessa tre kategorier växte fram under arbetets gång. 
Kvale (1997) talar om att kategoriseringar kan fylla ett stort syfte i att strukturera de omfat-
tande och komplexa svar som intervjuerna ibland ger. Han skriver också om att de kan ge 
en bra överblick i materialet. Den analys vi har gjort skulle kunna beskrivas som en herme-
neutisk tolkning, en teori och metod för att tolka människors handlingar. Tonvikten ligger 
på att uppfatta saker och ting ur intervjupersonens synvinkel (Bryman 2002). När vi gjort 
de första kategorierna, tittade vi på det stora sammanhanget igen och kunde börja jämföra 
de fyra olika materialen med varandra. Detta gjorde vi genom att göra en tabell för varje 
kategori, där vi sammanfogade de svar som vi tyckte var liknande eller det som skiljde sva-
ren från varandra. Det kan även vara intressant att analysera varför någon av de intervjuade 
inte har nämnt vissa bitar. 

Vid analysen av en intervju kan det som inte sägs vara lika viktigt som det som sägs (Kvale, 1997, 

s.164). 

Vi har dock tagit i beaktande att vissa saker som inte sägs kan bero på vårt sätt att fråga, då 
vi inte har så stor intervjuerfarenhet.  

När vi hade skrivit en sammanställning, tillförde vi ytterligare underrubriker under de kate-
gorier vi fått fram, för att ytterligare klargöra strukturen i arbetet. 

Eftersom vi gör en kvalitativ undersökning, lägger vi fokus på hur de pedagoger vi inter-
vjuat säger sig arbeta med konflikthantering. Detta tar sig uttryck i att vi inte tittar på eller 
skriver hur många som har sagt vad, utan istället fokuserar på vad som har sagts (Kvale 
1997). Vi har också kortat ner de svar som ingår i vår analys. Sedan har vi sammanställt 
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dessa och först försökt urskilja något mönster i enbart intervjuerna, sedan i dessa i relation 
till de teorier och tidigare forskning som vi behandlat i undersökningen.   

När vi gick igenom våra intervjuer, märkte vi att materialet passade in under tre kategorise-
ringar: förebyggande arbete, akut konflikthantering, och uppföljande arbete. Vi kommer 
även att pröva dessa kategoriseringar på våra teorier och tidigare forskning för att se om det 
är möjligt att dra några paralleller mellan dem. 

 

Tillförlitlighetsfrågor 
Vi har båda deltagit och varit med vid alla våra intervjuer. Detta stärker tillförlitligheten då 
vi har varit två som tolkat allt som sagts. Vi har spelat in intervjuerna och haft detta som 
stöd till våra anteckningar, när vi har sammanfattat intervjuerna. Vi har givit intervjuperso-
nerna möjlighet att läsa sammanfattningen av intervjuerna, då detta var en rekommendation 
från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta erbjudande togs emot av två av pe-
dagogerna. 

En svaghet är att vi enbart har intervjuat kvinnor. Detta var dock inte något som vi själva 
hade möjlighet att påverka, då vi blev tilldelade de pedagoger vi intervjuade. Vi kan också 
tillägga att vi enbart såg kvinnliga pedagoger på de förskolor vi besökte. Vi bör ändå ha 
med i beräkningen att resultatet kan ha påverkats av att inga manliga pedagoger intervjuats. 

För att styrka tillförlitligheten så har vi ställt samma frågor till samtliga intervjupersoner 
(Se bilaga 1). Vi har försökt att lyssna efter vad intervjupersonerna har att säga, utan att 
värdera eller bedöma detta, men vi är medvetna om att vi inte har kunnat vara helt objekti-
va i analysen. 

Etiska aspekter 
Vi har utformat våra etiska riktlinjer utifrån Codex regler och riktlinjer för forskning, en 
hemsida från Uppsala universitet.  

För att garantera intervjupersonernas konfidentialitet så har vi helt avkodat intervjuperso-
nerna i texten. Det innebär att varken personernas eller förskolornas riktiga namn finns med 
i texten och vi har inte heller skrivit var förskolorna ligger. Vi skickade ut ett brev (se bila-
ga 2) till våra intervjupersoner ungefär en vecka innan intervju. I brevet hade vi med våra 
huvudfrågor, syftet med arbetet och de etiska aspekter vi har följt. Intervjupersonerna var 
informerade om att de kunde välja att tacka nej till att delta i intervjun efter att ha tagit del 
av brevet. De fick även veta att intervjun skulle spelas in och att inspelningen skulle förstö-
ras efter ett år. Intervjupersonerna har blivit erbjudna att läsa de sammanfattade intervjuer-
na. Under intervjuerna har en av oss ställt frågor och fört samtalen och den andre har an-
tecknat. Detta har vi gjort för att minska det ojämna i två-mot-en-förhållandet. Vår inställ-
ning till intervjuerna har varit att det är intervjupersonerna som har kunskap som de kan 
förmedla till oss.  
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Resultat 

Redovisning och analys av intervjuer 
Under det här kapitlet kommer vi att redovisa och samtidigt analysera det material vi 
fått fram av våra intervjuer. För att göra materialet lättöverskådligt och lättläst har 
vi valt att placera in svaren i följande huvudrubriker: förebyggande arbete, akut kon-
flikthantering och uppföljande arbete. Dessa rubriker har vi i sin tur valt att dela in i 
ytterligare underrubriker: förhållningssätt, verktyg och återkommande arbete. Vår 
förhoppning är att dessa underrubriker ska underlätta och tydliggöra läsningen av 
resultatet. 

Förebyggande arbete 

Pedagogerna som vi har pratat med lägger stor vikt vid den förebyggande delen i konflikt-
hanteringen. I detta arbete ingår samtal med barnen bland annat om hur man är en bra 
kompis. Att träna upp den empatiska förmågan ingår också i det förebyggande arbetet. De 
pratar om vikten av ett enat förhållningssätt. Lösningsinriktad pedagogik har nämnts i 
sammanhanget. Pedagogerna pratar om vikten av att förstärka det positiva beteendet hos 
barnen för att detta ska fortsätta. Även vikten av bra relationer kan ses som förebyggande 
arbete i samband med konflikthanteringen. 

Något som de pedagoger vi pratat med berättar om, är att de arbetar tillsammans i perso-
nalgruppen för att få ett gemensamt förhållningssätt. Detta för att stå enade i hur de handlar 
och i hur de ser på barnen i olika situationer. De beskriver att de har haft hjälp av arbetssät-
tet och materialet lösningsinriktad pedagogik för att kunna nå detta gemensamma förhåll-
ningssätt. På båda förskolorna beskriver man att alla i arbetslaget har läst boken Lösnings-
inriktad pedagogik - för en roligare skola och försökt ta till sig det som står i den. De vi in-
tervjuat från förskola A nämner också att det är viktigt att pedagoger tänker på hur de själ-
va agerar i en konfliktsituation, eftersom de är förebilder för barnen. 

På något sätt måste jag som vuxen föregå med gott exempel även i konfliktsituationer. Om vi som 

vuxna diskuterar med varandra är det bra att barnen hör att man kan ha olika åsikter, men att vi 

sen kommer fram till hur vi ska göra (Annelie). 

En pedagog berättar att de minsta barnen tar efter de större barnen, mer än de vuxna. Det 
kan därför vara viktigt att lägga krut på att instruera de äldre barnen, så att de yngre auto-
matiskt följer efter. När de äldre barnen tar efter oss vuxna blir detta som en kedja. 

 De äldre barnen visar de yngre (Benita). 

Något som återkommer i de intervjuer vi gjort, är att det är viktigt att tänka på var man som 
pedagog lägger fokus. 

Det är viktigt att fokusera på målet, det man vill och det som är bra (Alma). 
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De talar bland annat om att inte se barnen eller det som händer som ett problem, utan foku-
sera på det som fungerar, eller på hur man kan lösa det. 

Vi fokuserar inte så mycket på problemet, utan fokuserar på lösningen och försöker bygga nya lös-

ningar (Benita). 

En pedagog som vi intervjuat förklarar att man ska uppmuntra barnen i det som de gör bra, 
istället för att tjata på det som de gör dåligt.  

Språket är jätteviktigt /…/ allt det vi säger förstärker vi. Lösningsinriktad pedagogik handlar mycket 

om att vara aktsam i vad man vill förstärka (Alma). 

Hon talar om detta med de pedagoger som hon handleder, för att pedagogerna ska bli med-
vetna om vad de lägger sin taltid på och därmed förstärker. 

Pedagogerna på den andra förskolan trycker särskilt på hur viktigt det är att vi som pedago-
ger och vuxna har bra relationer till varandra, eftersom klimatet mellan de vuxna genomsy-
rar verksamheten och smittar av sig på barnen. Det är viktigt att visa bra exempel på hur 
man kan vara mot varandra genom hur arbetslaget är mot varandra. 

Pedagogerna som vi har pratat med säger att de ger positiv förstärkning på det som barnen 
gör bra, en annan säger att det är viktigt att förstärka det man vill ska hända och sluta näm-
na det man inte vill ska hända.  

Vi försöker tänka på att inte säga inte (Alma). 

Pedagogerna talar om att man ska vara där barnen är, för att verkligen veta vad som händer.   

Om man är med på barnens nivå och sätter sig bredvid från början till slut, så finns det ofta en me-

ning i det som sker /…/ men man måste öva sig i att se det (Alma). 

En pedagog säger att det är viktigt att vara nära barnen för att hjälpa dem att inte hamna i 
konflikter, så att de inte hela tiden misslyckas. 

Förebyggande är väl just det här att vi diskuterar /…/ och tränar empatiska förmågor /…/  att man 

ska vara sjyst mot varandra. Vill man att kompisarna ska vara sjysta mot mig, så måste jag vara 

sjyst tillbaka (Annelie).  

Detta är en del av det förebyggande arbete som pedagogerna berättar att de återkommer till 
och arbetar med lite då och då. De trycker på hur viktigt det är att prata med barnen om hur 
man är en bra kompis. Pedagogerna berättar: 

Vi pratar om förhållningssätt, om hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis (Birgitta). 

Vi pratar mycket om att vara en bra kompis (Annelie). 

Birgitta berättar hur de arbetar praktiskt med barnen i de här frågorna, exempelvis genom 
att de har gjort en vänskapssol på väggen. Som strålar till solen har barnen gett olika för-
slag på hur man är en bra kompis. Flera av pedagogerna nämner också att de arbetar med 
empati, att lära barnen att läsa varandras kroppsspråk, och att känna med och för varandra. 

Det är en stor del i barns uppfostran, det här med den empatiska förmågan, för sen fortsätter livet 

också och man hamnar ju hela tiden i situationer där man behöver empati (Annelie).  

Den empatiska förmågan lyfts fram som viktig i det förebyggande arbetet med konflikthan-
tering, även i ett längre perspektiv. Det är viktigt att hjälpa barnen att förstå sina känslor 
och därmed kunna förstå att kompisen också har liknande känslor i en konflikt.  
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Ett bra verktyg i konflikthantering är den jämförande biten, att jämföra med hur jag själv känner och 

hur jag tror att kompisen känner i samband med en konflikt (Annelie). 

På detta sätt tränas barnens empati och de får en möjlighet att lära sig att känna med var-
andra.  

Pedagogerna från den ena förskolan pratade om att de tycker det är viktigt att man skapar 
goda relationer med både barn, kollegor och föräldrar.  

Det är viktigt att skapa goda relationer genom att lyssna och vara lyhörd (Benita). 

De berättar att detta är något som underlättar arbetet i det stora hela.  

Akut konflikthantering 

Ordet ’akut’ definieras enligt Norstedts svenska ordbok (1988) som: ”plötsligt mycket ak-
tuellt och krävande omedelbar åtgärd”. Utifrån denna definition av akut har vi valt att lägga 
det arbete som sker direkt när konflikten uppstår. Under denna rubrik tar vi upp hur peda-
gogerna berättar att de konkret agerar i samband med detta. Pedagogerna berättar att de väl-
jer att ställa frågor till barnen på ett sätt som gör att det positiva lyfts fram. De berättar ock-
så hur de vill undvika att peka ut någon som syndabock utan hjälpa alla iblandade att bygga 
en lösning och om hur de på olika sätt kan trösta varandra. Den akuta formen av konflikt-
hantering innebär i stort hur man på plats ska lösa konflikten. 

De pedagoger vi intervjuat berättar att de löser konflikter genom att ställa frågor till barnen. 
Man använder frågor av typen: Hur kommer det sig att hon är ledsen? Istället för att fråga 
vem som började och varför. Någon beskriver att hon ställer frågan: Hur kan vi göra det bra 
igen? I samband med detta tas också den positiva förstärkningen upp, att fokusera på och 
förstärka det som är bra. 

Det är viktigt med den positiva feedbacken, att uppmuntra det så mycket man bara kan, istället för 

att tjata om det som var dåligt. Det går ju inte att undvika ibland, men man kan försöka vända på 

frågorna /…/ hur kommer det sig att han gråter nu. /…/ Det är lite kullerbyttetänk (Annelie). 

Med ”kullerbyttetänk” förklarar hon att det är de vändningar som man gör som pedagog 
när man dristar sig till att tänka tvärt om.  

När det gäller den akuta konflikthanteringen, berättar en av de pedagoger som arbetar med 
något yngre barn att hon ibland använder sig av avledning för att hantera en konflikt. En 
annan pedagog beskriver också hur hon ibland handgripligen måste gå in och dela på barn 
som är i en konflikt. 

Ibland får man bara avbryta och säga: ”nu får ni sluta, du går och leker där och du går och leker 

där /…/ ibland gör man ju så också för att man inte alltid hinner med att vara så pedagogisk i alla 

situationer” (Annelie). 

Detta beskriver hon som en del ur praktiska vardagen på förskolan. Hon beskriver att hon 
gör detta när konflikten är på en sådan nivå att parterna inte för stunden kan samtala med 
varandra. De tar då samtalet efteråt, när barnen har lugnat ner sig och fått perspektiv på det 
som skett. Det här är ett exempel på när den akuta konflikthanteringen övergår till uppföl-
jande arbete. 
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Vikten av att inte utse någon syndabock väger också tungt i den akuta konflikthanteringen 
hos de pedagoger vi pratat med.  

Vi försöker inte reda ut vem som var den största syndabocken, för oftast vet de inte /…/ och man 

försöker lyssna på dem så respektfullt man kan (Annelie). 

En pedagog beskriver sitt direkta handlande i en konfliktsituation så här: 

Jag tar de barn som konflikten berör och utsätter inte någon för att bli en syndabock. Jag pratar 

med båda barnen om vad det var som har hände. Hur kan vi lösa det, hur känns det? (Birgitta). 

Här kommer även pedagogens förhållningssätt fram i hur de vill ställa frågor som till stora 
delar fokuserar på lösningen.  

När en pedagog beskriver hur hon konkret går till väga i en konflikt säger hon: 

Vi brukar samla de som varit inblandade, så får alla ge sin version /…/ man försöker lyssna in vad 

alla säger (Annelie). 

Detta tyckte hon var en viktig bit när man tar itu med konflikten, att alla inblandade får ge 
sin version. Hon säger också att hon tycker att det är viktigt att man som pedagog visar att 
man verkligen lyssnar och att deras berättelse är viktig. 

Pedagogerna vi pratat med förklarar att de inte tycker att det är så betydelsefullt vem som 
började och varför, utan att det som är viktigt är känslorna hos de inblandade. I en konflikt 
mår båda parter dåligt, även den som slår, och därför behöver båda få stöd, förklarar en pe-
dagog. 

Bråkar två barn, så mår båda dåligt och båda behöver få stöd (Alma). 

Därför förklarar hon också att hon inte tycker om fenomenet ”förlåt”. 

Det är en vuxenkonstruktion, ett ord som inte barnen förstår, förklarar hon. Det beror så på hur 

man väljer att se vad som händer i konflikten (Alma). 

Om man inte utser någon syndabock, finns det ingen andledning att tvinga någon att säga 
förlåt. 

Under intervjuerna pratade pedagogerna om vikten av att barnen är med och bygger lös-
ningarna.  

Barnen kan själva vara med och lösa konflikten /…/ de känner att fast jag har gjort något tokigt, så 

kan jag vara med och göra det bra (Benita). 

Detta skulle kunna innebära att barnen får rätta till om de gjort något tokigt och kanske rätt-
färdiggöra sina misstag. Att lära barnen detta skulle ge dem goda verktyg för framtiden. 
Flera av pedagogerna som vi har pratat med uttrycker vikten av att lita på barnens förmåga 
att själva lösa konflikten och ge dem möjlighet till detta, innan man som pedagog går in i 
situationen. De trycker samtidigt på att det är viktigt att gå in och stoppa en konflikt om det 
är någon som är på väg att göra sig illa. 

När man ser situationen så kan man avvakta lite och se om de löser det själva. Om inte någon far 

illa, så kan man som vuxen vänta lite med att hoppa in i situationen. Att barnen får möjligheter först 

att lösa det själva. Då kan jag efteråt säga: vad bra att ni klarar den här situationen själva /…/ det 

är viktigt med det här positiva berömmet (Annelie).  



 22

Det är lätt att vi vuxna lägger oss i för snabbt /…/ barnen har väldigt många bra tankar och lösning-

ar (Benita). 

En annan pedagog lägger fram det så här: 

Vi måste försöka lita till barns förmåga att lösa konflikter /…/ Jag tror barnen klarar mer än vad vi 

tror (Alma). 

Pedagogerna ser en fara i att vi som vuxna går in för mycket i konfliktsituationerna och inte 
låter barnen försöka själva. Samtidigt trycker pedagogerna på att det är viktigt att barnen 
vet att de får komma till de vuxna om de behöver hjälp att lösa konflikten. 

Om ni känner att ni inte klarar av att lösa det här så, måste ni gå och hämta en vuxen, så vi kan 

hjälpas åt att lösa konflikten (Birgitta). 

Detta berättar pedagogen att hon brukar säga till barnen. En annan pedagog tar också upp 
samma sak och lägger vikten vid tilliten. 

Det är viktigt att barnen känner tillit till oss och vågar berätta (Birgitta). 

Hon säger vidare att det är viktigt att vara lyhörd som pedagog för om barnen behöver 
hjälp. 

Flera av de pedagoger vi intervjuat berättar att de pratar mycket om känslor med barnen, 
till exempel genom att fråga: Hur känns det? En pedagog talar om vikten av att bekräfta 
barnens känslor även när de är arga. 

Det är viktigt att bekräfta att man är arg, och det är tillåtet att vara arg eller ledsen, men man får 

inte göra vad som helst i sin upprördhet (Annelie). 

Hon talar om denna bekräftelse som viktig vid flera tillfällen under intervjun.  

Uppföljande arbete 

”Uppföljande arbete” kallar vi det som behandlar konflikten efter det att den har inträffat. 
Det handlar också om hur man efteråt tittar tillbaka på hur man hanterade konflikten och på 
vad man göra annorlunda nästa gång. Detta är något som särskilt den pedagogiska handle-
daren Alma tar upp. Hon tar upp detta i form av de reflekterande samtal som hon har med 
personalgruppen. Pedagogerna talar om vikten att efteråt fokusera på det som fungerade bra 
under konflikten och bygga vidare från detta.  

Mycket av det vi tagit upp i det förebyggande arbetet och akut konflikthantering kan också 
relateras till uppföljande arbete. I många fall så övergår en akut åtgärd till att bli ett uppföl-
jande arbete. Ett exempel på detta är den akuta åtgärden att bygga lösningar som snart går 
över till en uppföljande åtgärd. Det kan också vara så att det uppföljande arbetet övergår till 
förebyggande arbete av kommande konflikter. Därför har vi valt att från fall till fall avgöra 
vad som ska vara under vilken rubrik.  

Pedagogerna trycker på vikten av att fokusera på det som fungerar.  

Vända på det och se när fungerar det, istället för att se, det här fungerar inte /…/ ta med sig 
det som är positivt och gå vidare från det (Benita). 

När det gäller att hantera det som tidigare hänt, trycker de intervjuade pedagogerna på att 
de försöker lyfta fram det som är positivt och uppmuntra det, samt förstärka det önskade 
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beteendet. Detta tog vi upp tidigare i resultatet (se s.20). Några har börjat undvika att säga 
ordet inte (se s.19) utan istället säga det önskade beteendet, vilket kan övergå till en före-
byggande åtgärd av kommande konflikter. 

Pedagogerna berättar att de diskuterar konflikter i arbetslaget i olika typer av reflektions-
samtal. De förklarar att de då går igenom vad som har hänt, hur de agerade och tänkte, samt 
hur de kan göra nästa gång. Detta nämner flera som en viktig del i konflikthanteringen på 
förskolan. 

Det är något magiskt i att pedagogerna bestämmer att nu möts vi och diskuterar: Vad kan vi se, hur 

kan vi gå vidare och hur kan barnet få stöd? (Alma). 

Detta är något som framförallt Alma lyfter fram. Hon arbetar som pedagogisk handledare 
och det här är en stor del av hennes arbete.  

Flera av pedagogerna berättar att de tillsammans med barnen pratar om hur de ska få situa-
tionen att fungera igen, eller hur man kan göra det ledsna barnet glatt igen. En pedagog be-
rättar att de brukar göra ”förlåt”, det vill säga att lära barnen att man kan trösta och ha om-
sorg om sina kompisar. Detta kan man göra för att gottgöra något man har gjort eller bara 
för att trösta. 

Som vi tog upp tidigare i resultatet, (se s. 21) var en av pedagogerna skeptisk till fenomenet 
förlåt. Dock pratar hon om att de frågar barnen hur man kan göra det bra igen, vilket liknar 
vad de andra pedagogerna talar om när beskriver hur de gör förlåt. Några av pedagogerna 
trycker i intervjun på att barnen ska få vara med och ställa allt till rätta igen. Att bygga lös-
ningar kan vara deras möjlighet att få göra det, som vi skrev tidigare i texten under akut 
konflikthantering (se s. 21). 

Sammanfattning 
I det här avsnittet sammanfattar vi vårt resultat. Detta för att ge en överblick i hur de 
intervjuade pedagogerna berättar om sitt arbete med konflikthantering.   

I det förebyggande arbetet pratar pedagogerna mycket om olika former av samtal, bland 
annat om hur man är en bra kompis. De berättar om hur de arbetar med att utveckla barnens 
empatiska förmåga och lära dem att läsa varandras kroppsspråk. Det förebyggande arbete 
handlar mycket om pedagogernas förhållningssätt. Till sin hjälp för att utveckla ett gemen-
samt förhållningssätt har de haft den lösningsinriktade pedagogiken. Pedagogerna beskriver 
även att det förebyggande arbete med konflikthantering handlar om att skapa bra relationer 
på förskolan. 

Den akuta konflikthanteringen handlar, till stor del, om att hjälpa barnen att bygga lösning-
ar. Detta berättar pedagogerna att de gör med hjälp av frågor, för att styra fokus till det po-
sitiva och bygga vidare på det. De förstärker positivt beteende, med bland annat beröm, för 
att befästa det. Pedagogerna trycker på vikten av att inte utse någon syndabock, då detta 
inte leder till något konstruktivt. De berättar också om hur de som vuxna försöker avvakta 
med att gå in i konflikten och medla, utan försöker i stället att lita på barnens förmågor att 
själva hantera den. Dock framhåller pedagogerna att det är viktigt att gå in och bryta en 
konflikt om någon är på väg att göra sig illa.   
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Det uppföljande arbetet som pedagogerna beskriver har framförallt en reflekterande upp-
gift. Detta förekommer bland annat i personalgruppens reflektionssamtal. De talar också 
med barnen, om hur konflikten löstes, vad fungerade bra och vad kan man göra annorlunda 
nästa gång.  

De olika faserna av konflikthantering flyter in i varandra. Ett exempel på hur konflikthan-
teringen övergår från akut till uppföljande arbete är när man börjar ställa frågor för att ut-
värdera händelseförloppet. Detta övergår i sin tur till förebyggande arbete när man pratar 
om vad man skulle kunna göra annorlunda nästa gång.    
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Diskussion 

Efter att ha analyserat vårt material, tycker vi att vi kan se mönster i hur några pe-
dagoger säger sig arbeta med konflikthantering och dra paralleller till lösningsinrik-
tad pedagogik, teorier och forskning vi använt oss av. Det resultat vi har fått fram 
bygger endast på de intervjuer vi gjort. Detta gör att vi inte kan yttra oss om hur pe-
dagogerna arbetar, utan våra slutsatser baserar sig endast på hur pedagogerna säger 
sig arbeta. Vi kommer att diskutera intervjumaterialet indelat i våra tre huvudrubri-
ker. Sedan följer ett stycke där vi sammanfattar och drar slutsatser av undersökning-
en i stort. 

  

Förebyggande arbete 

De pedagoger vi har intervjuat talar om vikten av att se det positiva i situationen och lyfta 
fram det. Detta kan man se som ett förebyggande arbete i konflikthantering. Det är något 
som också arbetsmaterialet lösningsinriktad pedagogik tar upp som en viktig punkt. 

Samtidigt som den lösningsinriktade pedagogiken förespråkar att man som pedagog ska 
försöka att plocka det positiva i situationen, så talas det också om att man ska göra likadant 
i relationen till barnen. De menar att man ska se det som barnen gör bra, det vill säga det 
önskvärda beteendet, och lyfta det. Genom att man iakttar och exempelvis berömmer detta, 
förstärks dessa sidor och barnet kommer att sträva efter att göra rätt och få beröm. Detta 
kallas positiv feedback i den lösningsinriktade pedagogiken och ses som ett komplement 
till de barn vars egen motivation inte räcker till, då de kan behöva förstärkning utifrån för 
att göra rätt (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004). Den positiva förstärkningen är en grund-
tanke i psykologen Skinners beteendepsykologi, även kallad behaviorismen. Han säger att 
om man ger positiv förstärkning på det som är bra, så ökar sannolikheten för att det ska 
hända igen. Detta är något vi kan anknyta till pedagogernas sätt att tala om sitt arbete med 
konflikthantering. Det är något som vi kommer att ta upp och vidareutveckla i diskussionen 
av den akuta konflikthanteringen.  

Många pedagoger ställer frågor till barnen om ”Hur kan vi lösa det här?”. Detta kan vara en 
del i att hjälpa barnen att själva bygga lösningar på sina problem. Det här är något vi tar 
upp mer under akut arbete, då vi tycker att det är mer av ett akut arbetssätt. 

Vi fokuserar inte så mycket på problemet, utan fokuserar på lösningen och försöker bygga nya lös-

ningar (Benita). 

Samtal är något som pedagogerna beskriver som viktigt i det förebyggande arbetet. Det kan 
ses som en form av samverkansstrategier, vilket Maltén (1999) beskriver som den strategi 
som fungerar bäst, bland annat genom samtal med barnen om hur man till exempel är en 
bra kompis. De berättar hur de på förskolan diskuterar den empatiska förmågan med både 
barn och pedagoger. En pedagog beskriver hur de frågar barn och pedagoger hur de vill ha 
det på förskolan. 
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Det lärande samtalet tycker jag är ett bra verktyg /…/ Dels samtalet direkt när något händer, dels 

förebyggande samtal exempelvis i grupper, om vilken förskola vill de ha? Hur vill vi ha det här? För 

att det ska fungera med många barn i en grupp, så måste man ha en stark struktur med regler och 

normer (Birgitta). 

Tydliga regler och normer kan vara en del i att underlätta konflikthanteringen. Maltén 
(1999) kallar det för rituella strategier. Dessa kan lätta upp anspänningen i en konfliktsitua-
tion genom att alla vet vad som gäller. 

Vygotskij anser att samtal och samspel är utvecklingens grund. Pedagogerna talar också om 
att de måste föregå med gott exempel för barnen i konflikthanteringssituationer. 

På något sätt måste jag som vuxen föregå med gott exempel även i konfliktsituationer. Om vi som 

vuxna diskuterar med varandra är det bra att barnen hör att man kan ha olika åsikter, men att vi 

sen kommer fram till hur vi ska göra (Annelie). 

Detta, samt att de äldre barnen tar efter de yngre barnen, kan analyseras med hjälp av Vy-
gotskijs potentiella utvecklingszon. Detta leder till att de yngre barnen klarar av mer än de 
skulle ha gjort på egen hand. 

De pedagoger som vi intervjuat talar även om vikten av språket i form av något förstärkan-
de, någon av dem framhåller att allt vi pratar om förstärker vi. De diskuterar därmed att det 
gäller att vara försiktig med vad man väljer att förstärka som pedagog. I och med att man 
benämner något så förstärker man det, förklarar en av pedagogerna. 

Språket är jätteviktigt /…/ allt det vi säger förstärker vi. Lösningsinriktad pedagogik handlar mycket 

om att vara aktsam i vad man vill förstärka (Alma). 

Utifrån hur pedagogerna berättade att de arbetade så ser vi många delar ur materialet lös-
ningsinriktad pedagogik. Det skulle å ena sidan kunna vara så att pedagogerna berättar hur 
de vill göra utefter materialet, eller också har de blivit inspirerade av materialet och tagit 
det till sig. Det kan också vara så att de arbetade på detta sätt redan innan och då har boken 
endast gett dem en bekräftelse på att det de gör är accepterat av andra.  

En pedagog säger att det är viktigt att barn utvecklar sin empatiska förmåga. 

Det är en stor del i barns uppfostran, det här med den empatiska förmågan, för sen fortsätter livet 

också och man hamnar ju hela tiden i situationer där man behöver empati (Annelie).  

Ståhl (1999) skriver också om vikten av att eleverna utvecklar sin sociala kompetens, en 
del i detta är att kunna lösa konflikter. 

Akut konflikthantering 

En viktig del som pedagogerna tar upp i intervjuerna när det gäller den akuta konflikthan-
teringen är att ge barnen möjlighet att själva bygga lösningar. Detta är en av de mest fram-
trädande delarna i hur den lösningsinriktade pedagogiken säger att man ska arbeta med 
konfliktlösning. Den lösningsinriktade pedagogiken trycker på vikten av att pedagogerna 
inte serverar lösningar till barnen, utan handleder dem att själva bygga lösningarna. Maltén 
(1999) beskriver en metod där man genom samtal bygger en lösning som båda parter är 
nöjda med. Denna leder till att ingen förlorar, båda vinner. Han beskriver denna modell 
som den enda som fungerar i längden. För att detta ska fungera krävs det att man vågar se 
konflikten och inte är rädd att hantera den. 
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Pedagogerna vi intervjuat talar om att låta barnen bygga lösningar i relation till att barnen 
får en möjlighet att rätta till det som har gått fel. Men precis som den lösningsinriktade pe-
dagogiken, trycker de på att det är viktigt att vi som vuxna inte går in i konfliktsituationen 
för snabbt, utan låter barnen få försöka klara av situationen själva. Om sedan barnen inte 
känner att de har kapaciteten att klara av detta, talar pedagogerna om hur viktigt det är att 
barnen då vet att de kan komma och få hjälp. Det är denna hjälp som Vygotskij talar om 
som det som placerar barnet i den potentiella utvecklingszonen. Han menar att det är i det 
här stadiet, när barnet och pedagogen tillsammans bygger lösningarna, som barnets utveck-
ling har möjlighet att nå högre nivåer än den annars skulle kunna nå. Även när pedagogerna 
talar om att de vill avvakta och se om barnet kan lösa det själv, så lägger de möjligheten till 
utveckling över barnets synbara nivå och därmed enligt Vygotskij precis där den undervis-
ning som sker ska ligga, lite före barnets nuvarande kunnande. Pedagogerna nämner att de 
vill se barnen som kompetenta, vilket även den lösningsinriktade pedagogiken och Vygots-
kij trycker starkt på.  

Något som pedagogerna nämner, men som den lösningsinriktade pedagogiken inte talar 
om, är hur man ibland handgripligen går in och stoppar en konflikt, så att inget barn far illa. 
De nämner (se s.22) att det är viktigt att pedagoger är lyhörda för om barnen behöver hjälp 
eller är kapabla att ta hand om situationen själva. 

Något som kommit upp i de intervjuer vi gjort är att pedagogerna använder sig av frågor i 
den akuta konflikthanteringen. Konstruktiva frågor som lägger fokus på det positiva i kon-
fliktsituationen. De pratar om att de väljer sina frågor, just för att inte hamna i ett destruk-
tivt konflikthanterande, som genom att man exempelvis pekar ut en syndabock. Att utse en 
syndabock beskriver Maltén (1998) under defensiva strategier. Syndabockstänkandet kan 
även ses under modellen jag vinner, du förlorar. Detta kan då leda till hämndaktioner från 
den som blivit utsedd till syndabock. Även Ståhl (1999) trycker hårt på att vi måste få bort 
syndabockstänket ur konflikthanteringen. Pedagogerna vi har intervjuat verkar ha anammat 
detta sätt att arbeta, då de talar en hel del om att få bort syndabockstänket. 

Detta trycker flera av pedagogerna på som viktigt, att inte peka ut barnen och fokusera på 
det som de gjort fel utan istället fokusera på det som kan bli bra. 

Att inte peka ut barnen och fokusera på det som de gjort fel, utan istället fokusera på det 
som kan bli bra, är viktigt enligt flera av pedagogerna. 

 

… inte prata för mycket om de dåliga sakerna, utan vi fokuserar på förmågorna hos barnen /.../ få 

fram de positiva sidorna, /…/ så att man lyfter barnen (Birgitta). 

Detta är något som även tas upp i boken lösningsinriktad pedagogik.  

Vi upplever att det är mer effektivt, respektfullt och ändamålsenligt att hålla någon ansvarig för en 

lösning istället för att hålla någon ansvarig för ett problem (s. 28). 

Genom att ställa rätt frågor till barnen förklarar pedagogerna att de leder fokus till det posi-
tiva och hjälper barnen att bygga lösningar. Detta tar även den lösningsinriktade pedagogi-
ken upp i samtalsmetodiken. Ett exempel på en sådan fråga är mirakelfrågan där barnet får 
forma framtiden och lösningen så som de upplever som det bästa möjliga. Detta gör i sin 
tur att lösningen är närmare till hands att förverkliga. Vygotskij tar också upp detta som det 
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magiska i språket. Genom att vi talat om det, så bildas erfarenheten i våra tankar och for-
mar på så sätt en ny idévärld.  

I samband med att pedagogerna fokuserar på det positiva, talar de om att de befäster detta 
genom att ge positiv feedback. Detta är något som den lösningsinriktade pedagogiken talar 
om, men även psykologen Skinner. Han menar att detta är ett högst effektivt sätt att forma 
barnens beteende till de mest önskvärda. 

Pedagogerna talar också om att de ibland bara delar på barnen i en konfliktsituation och lå-
ter dem gå åt var sitt håll, eller avleder de yngre barnen till att göra något annat. Detta är 
konkreta och ärliga förklaringar av deras handlingar.  

En pedagog berättar i intervjun att hon tycker att det är väldigt viktigt att bekräfta barnens 
känslor i olika situationer. Detta är något som inte alls tas upp i boken om den lösningsin-
riktade pedagogiken. Något som också skiljer pedagogernas sätt att arbeta med konflikter 
från den lösningsinriktade pedagogiken, är hur pedagogerna säger att de tycker det är vik-
tigt att barnen i en konfliktsituation får berätta sin version av vad som hänt. Den lösningsin-
riktade pedagogiken beskriver att man inte alls ska lägga tid på det som har hänt utan sna-
rare fokusera på lösningen.   

Maltén (1998) beskriver en sexstegsmodell där de fem första stegen är att; identifiera kon-
flikten, ta fram möjliga lösningar, värdera alternativen, vilket alternativ är bäst och genom-
föra besluten. Dessa fem steg faller under det som vi kallar akut arbete. Under det sista ste-
get, att utvärdera resultatet, övergår det till uppföljande arbete. 

Uppföljande arbete 

Det är svårt att veta när det uppföljande arbetet tar vid i en konflikthanteringssituation. Som 
vi skrev tidigare i det här kapitlet, så försöker vi hålla oss till definitionen av uppföljande 
arbete som något som behandlar konflikten efter det att den har hänt, men också hur man 
ser på hanteringen av konflikten i efterhand. 

Något som för oss är ett typiskt uppföljande arbete är de reflektionssamtal som tagits upp i 
intervjuerna. En av pedagogerna uttryckte det så här: 

Det är något magiskt i att pedagogerna bestämmer att nu möts vi och diskuterar: Vad kan vi se, hur 

kan vi gå vidare och hur kan barnet få stöd? (Alma). 

De reflekterande samtalen är ett verktyg i det uppföljande arbetet i konflikthantering som 
pedagogerna i de intervjuer vi gjort verkar uppskatta. I detta sammanhang nämns att boken 
Lösningsinriktad pedagogik använts som underlag och stöd till reflektionerna, bland annat 
för att som arbetslag ha ett gemensamt förhållningssätt. Något som vi kan se att pedagoger-
na har anammat från det lösningsinriktade förhållningssättet är att fokusera på det som fun-
gerar, detta är något som även lösningsinriktad pedagogik lägger stor vikt vid (Måhlberg, 
K. & Sjöblom, M. 2004). Det här förhållningssättet kan vara förebyggande, genom att man 
väljer att gå in i alla nya situationer med den här inställningen. Men man kan också placera 
in det under uppföljande arbete, om man i reflektionen efter konflikten väljer att fokusera 
på det som fungerade och lägga vikten vid det.  

Vända på det och se när fungerar det, istället för att se, det här fungerar inte /…/ ta med sig det 

som är positivt och gå vidare från det (Benita). 
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Detta gör de genom att lyfta det positiva och uppmuntra barnen i det, samt förstärka det 
önskade beteendet. Några har också börjat undvika att säga ordet inte utan istället säga det 
önskade beteendet. Detta tar även lösningsinriktad pedagogik upp (Måhlberg, K. & Sjö-
blom, M. 2004). Under intervjuerna berättar även pedagogerna att de samtalar med barnen 
om vad som hände och vad det berodde på, hur vi kan göra det bra igen och hur kan vi göra 
det bättre nästa gång.  Det här skulle kunna vara ett sätt som kan ge betydligt mer än att 
försöka ta reda på vem som gjorde vad eller vem som började. Det senare kan kategoriseras 
under det syndabockstänk vi tog upp tidigare. Att utse en syndabock är något som de peda-
goger vi intervjuat verkligen tar ställning emot. Syndabockstänket går under defensiva stra-
tegier och dessa, beskriver Maltén (1998), kan ha begränsad effekt. Det kan även tolkas in i 
Malténs (1998) modell ”Jag vinner du förlorar” och detta kan leda till hämndaktioner från 
den som blivit utsedd till syndabock. Dessa hämndaktioner kan i sig leda till att nya kon-
flikter uppstår. Att undvika att utse syndabockar kan vara ett steg i vad lösningsinriktad pe-
dagogik beskriver. 

… vi kliver över från problemcirkeln till lösningscirkeln (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004 s.43).  

Detta är något som man skulle kunna tolka in i några av de intervjuade pedagogernas sätt 
att arbeta med konflikthantering på förskolan, utifrån hur de berättat att de arbetar.  

Pedagogerna i intervjuerna tog även upp vikten av att barnen får lära sig att göra allt bra. 
Både om man själv har ställt till med något, eller om man ser att någon exempelvis blir led-
sen. Någon av pedagogerna relaterar även till faktumet att barnet själv får vara med och hit-
ta lösningen på ett problem, som en form av att få gottgöra, vilket även den lösningsinrik-
tade pedagogiken tar upp. 

Lösningsinriktad pedagogik diskuterad i förhållan-
de till Lev S Vygotskij 
Förebyggande arbete 

Arbetssättet lösningsinriktad pedagogik bygger till stora delar på ett förhållningssätt om att 
barnen sitter inne med många lösningar och att barnen är kompetenta att själva konstruera 
lösningar. Man ser barnet som en högst kompetent varelse som besitter en massa färdighe-
ter. Detta är en av de tankar som kännetecknar Vygotskij. Han menar att barns lärande och 
kompetens börjar utvecklas redan innan barnet börjar sin formella inlärning i och med sko-
lan. Vikten av att se det kompetenta barnet är en röd tråd i den lösningsinriktade pedagogi-
ken. 

En grundsten i det lösningsinriktade arbetssättet är synen på att barn är kompetenta att byg-
ga lösningar.  Enligt Vygotskij skulle detta kunna ske om man först ger barnet erfarenhet i 
vilka lösningar som skulle kunna vara möjliga. Om barnet exempelvis har fått hjälp av en 
vuxen att lösa olika konfliktsituationer, så skulle denne sedan själv kunna utforma en lös-
ning på egen hand en annan gång. Tanken är att pedagogerna inte ska servera lösningen åt 
barnet, utan skapa och ge barnet möjligheter att själv finna lösningen. Detta skulle kunna 
tolkas i relation till den potentiella utvecklingszonen som är grunden i Vygotskijs tankar 
om utveckling. Men förutsättningarna är då att barnet först får bygga lösningen tillsammans 
med en vuxen, eller en mer kunnig kamrat. Barnet måste ha lagrat lösningen eller en lik-
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nande lösning i sin erfarenhetsbank innan det kan konstruera på egen hand. Den lösningsin-
riktade pedagogikens syfte, som vi tolkar det, bör vara att barnet i framtiden ska kunna 
forma sina egna lösningar i konfliktsituationer. Tanken måste vara att man inte ska beröva 
barnen denna erfarenhet genom att alltid lösa konflikterna åt dem, utan ge dem de redskap 
som behövs, så att de kan använda dem senare i livet. Detta sätt att hjälpa barn att hantera 
en konflikt skulle kunna ses som en förebyggande insats i konflikthantering, men också 
som en akut insats, där man tillsammans konstruerar en lösning i den aktuella situationen. 

Akut konflikthantering 

Det som skulle kunna skilja den lösningsinriktade pedagogiken från Vygotskijs potentiella 
utvecklingszon skulle i så fall vara om den lösningsinriktade pedagogiken talade för att 
man från början låter barnet själv stå för lösningen och aldrig ger det verktyget, utan för-
väntar sig att ett litet barn ska klara av det själv. Men som vi tolkar den lösningsinriktade 
pedagogiken lägger den vikt vid att man ska hjälpa barnet att se möjligheter att på egen 
hand skapa lösningar. Man bygger lösningarna tillsammans. De poängterar också att man 
bygger lösningarna utifrån barnets egna resurser och mål. Detta kan tolkas som att pedago-
gen handleder barnet utifrån dess förmågor till bästa möjliga lösning. Det är en hårfin gräns 
mellan att leda barnet rätt och att konstruera lösningar åt barnet. 

Uppföljande arbete 

I den lösningsinriktade pedagogiken hjälper man barnet att först se lösningen och skapa 
verkliga bilder över hur det var när det var bra, eller över hur det vill att det ska vara när det 
är bra. Exempel på detta är mirakelfrågan. På detta sätt berikar man, med språket som verk-
tyg, barnets fantasi med ett sätt att hantera konflikten, så att barnet sedan med sin tankebild 
kan konstruera lösningen själv och göra den möjlig. Här är samspelet mellan pedagogen 
och barnet en viktig bit, som även den stämmer överens med Vygotskijs tankar om hur 
barn producerar nya händelser. Den reproduktion som Vygotskij talar om (se s.8) skulle 
därför kunna vara den bild som formas i barnets tankar och blir en erfarenhet med hjälp av 
språkets konstruerande förmåga. 

Den lösningsinriktade pedagogiken betonar språket som en viktig del i hur man skapar ett 
klimat med möjligheter. Detta är ett verktyg som Vygotskij också värderar högt och menar 
att vi skapar vår idévärld utifrån. Den lösningsinriktade pedagogiken trycker på att man ex-
empelvis ställer frågor till barnen för att fokusera på det positiva i konfliktsituationen. Det 
kan vara frågor som till exempel: Hur ser det ut när det fungerar? Vad är orsaken till att det 
fungerade bättre när vi gjorde så där? Hur ska vi göra för att den här situationen ska funge-
ra? På detta sätt konstruerar man en föreställningsvärld med det positiva i fokus. När det 
gäller samspelet mellan den vuxne och barnet, som den lösningsinriktade pedagogiken po-
ängterar som viktigt, bidrar detta till att varje individ får tillgång till en högre utvecklings-
nivå än den annars skulle kunna nå. I denna del av boken Lösningsinriktad pedagogik – för 
en roligare skola, hänvisar man till Vygotskij som säger att samspelet är det som gör att 
varje individ når högre (Måhlberg, K. & Sjöblom, M. 2004 s.25). 
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Lösningsinriktad pedagogik diskuterad i förhållan-
de till B F Skinner    
Akut konflikthantering     

I den lösningsinriktade pedagogiken lägger man stor vikt vid att framhäva det positiva be-
teendet, istället för det negativa. Det positiva beteendet belönar man med någon form av 
förstärkning. I den lösningsinriktade pedagogiken kallar man det positiv feedback. När ett 
barn gör något negativt, exempelvis i en konfliktsituation, så ignorerar man detta och läg-
ger inte någon vikt vid den delen av situationen. Men så fort det är någon som gör något 
positivt, eller om till och med barnet som gjorde dumt först gör något bra senare, så för-
stärker man det med massor av positiv feedback och beröm. Man befäster det positiva bete-
endet genom den positiva förstärkningen. Det är detta som är huvuddelen i Skinners teorier 
om operant betingning och behaviorismen. Han menar att människans beteende kan påver-
kas med hjälp av olika former av förstärkning. Drar man det han säger till sin spets, innebär 
detta att människan inte har någon fri vilja, utan att vi alla styrs av vår omgivning. Han ta-
lar om några olika former av förstärkning. Positiv förstärkning, det som den lösningsinrik-
tade pedagogiken kallar för positiv feedback, ökar sannolikheten för att beteendet skall öka. 
Negativ förstärkning i form av straff eller ignorering ökar sannolikheten för att beteendet 
skall minska. 

Det som den lösningsinriktade pedagogiken förespråkar är just den positiva förstärkning 
som ingår i Skinners teori. Pedagogiken förespråkar att pedagogerna ska lägga så lite ener-
gi som möjligt på det som är negativt, problemet, men så mycket energi som möjligt på det 
positiva som händer. Detta gör att barnen strävar mot att göra gott, eftersom de vet att de 
får en belöning. Skinner framhåller att det är viktigt att den positiva förstärkningen är at-
traktiv så att den blir eftersträvandsvärd. Han har även kommit fram till att den mest effek-
tiva förstärkningen är just positiv förstärkning. Den negativa förstärkningen, eller straffet, 
är mindre lätt att kontrollera. Man kan genomföra den positiva förstärkningen kontinuerligt 
på olika sätt, som den lösningsinriktade pedagogiken talar om, eller så kan man genomföra 
den oregelbundet, som på ett lotteri. Det senare är enligt Skinner är den mest effektiva me-
toden.       

I den lösningsinriktade pedagogiken har man valt att helt fokusera på det positiva som sker 
och släcka ut det andra som inte är önskat. Men i vissa fall menar författarna att man måste 
tillrättavisa barnet. Då ger läraren exakta direktiv som sedan följs med positiv feedback när 
barnet sedan gör som man sagt. En prompt, vilket den lösningsinriktade pedagogiken kallar 
en kort uppmaning som talar om exakt vad som ska göras. Detta skulle enligt Skinners teori 
då kunna liknas vid en negativ bestraffning och blir något som barnet helst vill undvika. 
Därför minskar det oönskade beteendet. 

När det gäller den behavioristiska delen av den lösningsinriktade pedagogiken, handlar det 
enligt oss mest om akut konflikthantering. Att i stunden förstärka det beteende som man 
vill ska fortsätta. Detta kan även klassas som förebyggande arbete, eftersom man förebyg-
ger de händelser som kan komma att inträffa, i och med att man så att säga befäster det be-
teende som är önskvärt eller ignorerar det beteende man vill ska minska.  
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Sammanfattning och slutsatser 
Vårt syfte var att undersöka om vi kunde se några mönster i hur pedagogerna säger 
sig arbeta med konflikthantering. Detta tycker vi att vi uppfyller i och med att vi har 
kunnat sammanställa den konflikthantering som beskrivs i intervjuerna, och katego-
risera in dem i förebyggande arbete, akut konflikthantering och uppföljande arbete. 
Detta går som en röd tråd i hela vår undersökning, men också som vi ser det i den 
konflikthantering pedagogerna berättar om. Vi har också sett hur den lösningsinrik-
tade pedagogiken genomsyrat pedagogernas arbete, vilket även ingick i vårt syfte.   

Det som vi generellt kan urskilja från intervjuerna är att det pedagogerna berättar om är ett 
stort arbete runt konflikthantering. Pedagogerna berättar om händelser som de upplever 
dagligen, och om hur de hanterar de situationer som uppstår. Deras berättelser om konflikt-
hantering har vi kunnat placera in i förebyggande arbete - för att underlätta den kommande 
konflikten, akut konflikthantering - hur man hanterar konflikten när den pågår och uppföl-
jande arbete - ett arbete efter det att situationen har lagt sig, ofta i form av reflektionssam-
tal, för att ta lärdom av det som har hänt. Det faktum att vi funnit alla dessa tre arbetsske-
enden i hur pedagogerna beskriver arbete med konflikthantering på förskolorna skulle kun-
na tolkas som att det finns stora möjligheter att inom förskolans verksamhet ha ett stort och 
väl organiserat arbete runt konflikthantering.  

Trots att de intervjuer vi gjort har genomförts på två helt olika förskolor, kan vi inte se nå-
got som skulle göra det omöjligt att dessa fyra förskollärare skulle kunna arbeta på samma 
förskola, då det inte var så stor skillnad i deras beskrivningar av hur de jobbade. Detta kan 
bero på att de förskolor som vi gjorde våra intervjuer på arbetar med arbetssättet lösnings-
inriktad pedagogik. Det är inte helt otroligt att vi skulle finna större motsättningar i arbetet 
med konflikthantering om vi valt att göra hälften av intervjuerna på en förskola som arbe-
tade med något annat arbetssätt. Kanske behöver det arbetssätt som pedagogerna beskriver 
inte enbart kopplas till lösningsinriktad pedagogik, utan skulle lika väl kunna räknas till 
allmänt tänkande kring konflikthantering. Att vi kunnat urskilja andra teorier ur arbetssättet 
lösningsinriktad pedagogik, kan också spela roll i sammanhanget. Vi menar att Vygotskij 
och Skinners teorier, som enligt vår tolkning har inspirerat den lösningsinriktade pedagogi-
ken, skulle kunna ha inspirerat fler arbetssätt, med tanke på att dessa två psykologers tankar 
och teorier är väl kända och anammade världen över. Det är möjligt att resultatet hade bli-
vit detsamma även om vi hade intervjuat pedagoger som arbetar efter ett annat arbetssätt. 

En av de slutsatser vi tycker oss kunna dra är att vi kan finna bitar av lösningsinriktad pe-
dagogik i stora delar av det som pedagogerna berättar om sitt arbete runt konflikthantering. 
Vi skickade ut ett mejl till intervjuförskolorna. I det skrev vi lösningsinriktad pedagogik 
som rubrik och detta kan ha påverkat intervjupersonerna att tala utifrån lösningsinriktad 
pedagogik. Mejlet skickade vi till förskolans reception, inte till dem som senare blev våra 
intervjupersoner. Men det kan ändå finnas en möjlighet att pedagogerna har läst detta mejl. 
Vi väljer dock att bortse från detta vidare i vår diskussion. 

Det grundläggande förhållningssätt som presenteras i arbetsmaterialet lösningsinriktad pe-
dagogik kommer igen i det som pedagogerna berättar. Just delen med att försöka se lös-
ningar istället för problem, är något vi tycker oss kunna urskilja starkt hos pedagogerna. 
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Pedagogerna uttrycker också att de känner ett stort stöd i den lösningsinriktade pedagogi-
kens förhållningssätt, för att kunna stå enade som personalgrupp. 

En annan del av de mönster som vi tycker oss kunna urskilja är hur pedagogerna vill att 
barnen själva ska få vara med och bygga lösningar. Pedagogerna framställer detta som en 
otroligt viktig bit i träningen för att barnen själva ska kunna lösa konflikter. Detta är också 
något som betonas i den lösningsinriktade pedagogiken, som en stor del i framförallt det 
akuta arbetet med konflikthantering. Pedagogerna nämner dock i intervjuerna att det är vik-
tigt att vara med som vuxen och kanske finnas i bakgrunden ifall barnen inte skulle kunna 
klara situationen själva. Lösningsinriktad pedagogik talar om samspelet mellan barnet och 
den vuxne som en viktig del i barnets utveckling. I detta fall kan vi tolka det som att vissa 
av de pedagoger vi intervjuat snarare lägger vikten vid att barnen ska få lösa konflikten 
själva och hämta hjälp om det behövs, medan en annan verkligen la vikten vid att tillsam-
mans med barnen bygga lösningarna. Denna pedagog arbetade med något yngre barn. Kan-
ske tycker de andra pedagogerna att barnen är stora nog att försöka lösa konflikterna själva.  

Det finns fler likheter i hur de pedagoger vi intervjuat berättar om sin verksamhet runt kon-
flikthantering, i förhållande till den lösningsinriktade pedagogiken. De frågor, bland annat 
mirakelfrågan, som lösningsinriktad pedagogik talar om som ett viktigt verktyg i att få ett 
lösningsinriktat perspektiv på situationen, har pedagogerna berättat att de använder sig av i 
konfliktsituationer på förskolorna. Mirakelfrågan kommer igen, dock något omformulerad 
och tillämpad efter sammanhanget. 

Men det finns även bitar som skiljer det pedagogerna berättat från lösningsinriktad pedago-
gik. En pedagog berättar i intervjun att hon tycker att det är väldigt viktigt att bekräfta bar-
nens känslor i olika situationer. Detta är något som inte alls tas upp inom lösningsinriktad 
pedagogik. I boken om lösningsinriktad pedagogik står det bara att man ska fokusera på det 
positiva och inte lägga någon vikt vid den konflikt som händer eller hänt. I motsats till detta 
tolkar vi att pedagogerna i intervjuerna lägger vikt vid själva konflikten. Är det viktigt att 
bekräfta barnens känslor även när de är arga eller ledsna? Också här tolkar vi det som att 
pedagogernas åsikter skiljer sig från den lösningsinriktade pedagogiken. Utifrån detta skul-
le man å ena sidan kunna rikta kritik mot den lösningsinriktade pedagogiken och hävda att 
det är eskapism att bara fokusera på det positiva och bekräfta det, och inte lägga vikt vid el-
ler se barnet när det är ledset eller argt. Detta skulle kanske bidra till att man tolkar den lös-
ningsinriktade pedagogiken som en smula naiv. Å andra sidan skulle man kunna förklara 
det som att detta är en del som den lösningsinriktade pedagogiken bara inte väljer att lägga 
så mycket vikt vid, och tycka att det är sunt att lägga största vikten vid det positiva. Vi kan, 
när vi jämför lösningsinriktad pedagogik med de intervjuer vi gjort, uppleva att det är i den 
här frågan som en stor del av skillnaden ligger. Pedagogerna berättar om ett arbete där de 
vill träna barnen i social kompetens och empati. Som de beskriver det, innefattar detta att 
också hantera känslor som ilska och aggressivitet. Enligt vår tolkning vill de lära barnen att 
tygla sina känslor, men inte eliminera dem. En av pedagogerna beskriver det så här: 

Det är vikigt att bekräfta att man är arg, och det är tillåtet att vara arg eller ledsen, men man får inte 

göra vad som helst i sin upprördhet (Annelie). 

Den här pedagogen lägger vikten vid att man får vara arg och menar att detta ska pedago-
gerna bekräfta, men att det gäller att tygla sin ilska på rätt sätt. Detta är något vi upplever 
att författarna till lösningsinriktad pedagogik inte lägger så stor vikt vid i sitt arbetsmateri-
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al.  Det är detta som gör att det arbete som pedagogerna beskriver skiljer sig från den lös-
ningsinriktade pedagogiken.  

Något som också skiljer pedagogernas sätt att beskriva sitt arbete med konflikter från den 
lösningsinriktade pedagogiken är hur pedagogerna säger att de tycker det är viktigt att bar-
nen i en konfliktsituation får berätta sin version av vad som hände.  

Vi brukar samla de som varit inblandade, så får alla ge sin version /…/ man försöker lyssna in vad 

alla säger (Annelie). 

Jag tar de barn som konflikten berör och utsätter inte någon för att bli en syndabock. Jag pratar 

med båda barnen om vad det var som har hände. Hur kan vi lösa det, hur känns det? (Birgitta). 

Den lösningsinriktade pedagogiken beskriver att man inte alls ska lägga tid på det som har 
hänt, utan snarare fokusera på lösningen. I en del av boken beskriver författarna hur man, 
om man som pedagog får ett skällsord kastat mot sig från ett barn, kan svara – jag tycker 
om dig ändå, och blåser en slängkyss mot eleven (se s. 2). Detta skulle man kunna tolka 
som en kränkning i och med ignorerandet av barnets känslor, eller som ett enkelt sätt att 
visa barnet att, – de där orden biter inte på mig. En fråga som man kan ställa sig, är om det-
ta är något som skulle accepteras om en vuxen gjorde det mot en annan vuxen på en arbets-
plats. Detta kan man tolka som ignorering av konflikten, vilket enligt Bylund och Kristian-
sen (2005) i sin tur leder till att konflikten utvecklas ytterligare (se s.12). En viss konflikt-
rädsla tycker vi återkommer i den lösningsinriktade pedagogiken.   

Att fokusera på hur man ska lösa en konflikt och låta barnen själva bygga lösningar är ett 
sätt att göra konfliktsituationerna konstruktiva och skapa en lärosituation utifrån det. Detta 
är något vi upplever att pedagogerna försöker göra i alla möjliga situationer kring konflikt-
hantering, både i det förebyggande arbetet, exempelvis med de samtal man har med barnen 
om hur man är en bra kompis, men också i de akuta situationer där man hjälper barnen att 
själva lösa situationen och slutligen i uppföljande arbete där man reflekterar över hur det 
gick. På detta sätt hjälper man barnen att forma konfliktsituationerna konstruktivt och 
motarbetar att de blir destruktiva.       

Nya frågor 
Vi upplever att vi i undersökningen har fått svar på våra frågeställningar. Under arbetets 
gång har nya frågor kommit upp. Det som vi skulle tycka var intressant att undersöka är 
vilket resultat man får om man jämför den lösningsinriktade pedagogiken med andra kon-
flikthanteringsmetoder eller arbetssätt. Det skulle också vara intressant att jämföra och stu-
dera skillnader och likheter i hur författarna till en arbetsmetod, exempelvis lösningsinrik-
tad pedagogik, upplever sin arbetsmetod och hur de pedagoger som arbetar med den ser på 
metoden. En annan fråga som väckts under arbetets gång är vilket resultat man får om man 
gör en vidare intervjustudie av konflikthantering. Vi skulle också tycka att det vore intres-
sant att jämför kvinnliga pedagoger och manliga pedagogers sätt att hantera konflikter. 
Även en undersökning om hur konflikthanteringen runt barnet förändras genom åldrarna 
skulle vara intressant att undersöka vidare.     
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Användningsområde 
Vi tror att vår undersökning kan vara till intresse för pedagoger som arbetar i förskolan och 
brottas med konflikter varje dag. Vår beskrivning av några pedagogers sätt att berätta om 
sitt arbete med konflikter skulle kunna vara till hjälp för andra pedagoger i deras arbete 
med konflikthantering. Vi tror att de pedagoger som läser det här arbetet kommer att kunna 
finna goda exempel på verktyg som kan underlätta konflikter. De huvudrubriker som vi an-
vänt oss av för att analysera den konflikthantering som nämnts i intervjuerna tror vi kan 
vara till hjälp för den som vill få syn på den konflikthantering som redan bedrivs. Eftersom 
konflikter är ett så allmänt och universellt fenomen så tror vi att även andra som arbetar 
med konflikthantering kan finna fördelar i att läsa denna undersökning, och hoppas att den 
kommer att vara till nytta för dem som läser detta arbete.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
Här är de tre huvudfrågor som vi använde oss av under de fyra intervjuer vi gjorde i under-
sökningen: 
 
1. Hur arbetar ni med konflikthantering? 
 
2. Beskriv en konfliktsituation och som nyligen hänt i barngruppen. Beskriv hur du hante-
rade den.  
   
3. Vilka verktyg skulle du säga är viktigast när man reder ut konflikter?  
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Bilaga 2  

Intervjubrev 
Hej  
Vi är två lärarstuderande från Lärarhögskolan i Stockholm, som just nu håller på att skriva 
vårt examensarbete. Vi är båda framförallt inriktade på förskolan och känner att det är där 
vi vill arbeta, när vi är färdiga lärare. Vårt examensarbete kommer att handla om konflikt-
hantering i förskolan. Vi skulle gärna höra er berätta om hur ni arbetar med detta.  
 
Vårt syfte är att undersöka hur man hantera konflikter i förskolan, utifrån hur pedagogerna 
säger sig arbeta. Vi vill, med hjälp av intervjuerna, ta reda på om vi kan se vad som påver-
kar pedagogernas sätt att hantera konflikter, för att därefter kunna svara på om det är något 
särskilt arbetsmaterial som verkar ge användbara verktyg för att hantera konflikter. 
 
Vi hoppas att ni vill delta i intervjuerna, ert deltagande är helt frivilligt. Ni kommer att vara 
helt anonyma i arbetet, varken förskolans eller ert namn kommer att delges i arbetet. För att 
trovärdigt kunna återge de ni säger kommer vi att göra en ljudinspelning under intervjun. 
Det är bara vi som kommer att ha tillgång till inspelningen och vi kommer att förstöra den 
efter ett år. Intervjumaterialet kommer enbart att användas i samband med det här arbetet. 
Vi uppskattar verkligen att ni tar er tid att samarbeta med oss. Ni har en rik erfarenhet inom 
yrket och vi skulle vara väldigt glada om ni ville delge oss detta, det skulle vara till stor 
nytta för vårt examensarbete. Ni kommer att få möjlighet att läsa den sammanfattade inter-
vjun som kommer att användas i arbetet. 
 
Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta 40 minuter per person. Under intervjun kom-
mer vi att lyssna på de ni har att berätta kring framförallt dessa tre frågor: 
 
1, Hur arbetar ni med konflikthantering? 
2, Beskriv en konfliktsituation och som nyligen hänt i barngruppen. Beskriv hur du hante-
rade den.  
3, Vilka verktyg skulle du säga är viktigast när man reder ut konflikter?  
 
Om ni har några frågor inför eller efter intervjun så är ni välkomna att ta kontakt med oss:  
Laila Borwall laila.borvall@student.lhs.se 073-062 625 80 eller Frida Grenholm 

frida.perder@student.lhs.se 073-999 33 20. Vår handledare i heter Björn Falkevall och går 

att kontakta via e-mail på adressen: bjorn.falkevall@lhs.se

 
Med vänliga hälsningar 
 
Laila Borwall och Frida Grenholm

mailto:laila.borvall@student.lhs.se
mailto:frida.perder@student.lhs.se


 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 
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