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 Abstract   

The purpose of the essay is to get a thorough knowledge about pedagogues’ treatment of the 

aggressions among children and how pedagogues support the child. During the time I worked 

with children in pre-school, school and after- school I’ve met children with a lot of anger and out 

acting behaviour and children that used violence to get a toy. The “angry” child often had 

difficulty in play or made other children scared of him/her. It did not favour the child to hurt 

others and it concerned me that in pedagogues there was a need of knowledge about and 

understanding of aggressions in children many times.    

   In my report I discuss different authors´ opinions about aggressions in children, pedagogues 

treatment and support and the responsibility they have.  

   The method I chose for the study is qualitative interviews where pedagogues from both pre-

school, school and after-school provided insights on the subject. The pedagogues provided their 

knowledge about what’s important when working with children in practice and how they support 

a child with aggressions.  

   The results showed that the pedagogues see nearness as a base for treating the child with 

respect and giving the support the child needs to develop its social competence. The pedagogues 

wants to see that as long as the child can deal with a conflict on its own it is good because they 

learn from it. Aggressions often take place when the children disagree about toys or who is 

allowed to take part in the play or not.  

   The essay clarify that the interplay between child and pedagogue and between children has an 

importance for the development. In the future I will use the whole group to get secure children.  

 

Keyword: Aggressions, support, pre-school, social competence 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få en grundligare kunskap om pedagogers bemötande av aggressioner 

hos barn och hur pedagoger ger sitt stöd. Under tiden jag arbetade i förskola, skola och fritidshem 

mötte jag barn som ofta var arga och gjorde andra barn illa och barn som använde våld för att få 

tag i en leksak. Det ”arga” barnet hade ofta svårt att leka och andra barn kunde vara rädda för 

honom7henne. Det gynnade inte barnet att göra andra illa och det berörde mig att det hos 

pedagoger fattades kunskap om och förståelse för aggressioner hos barnet många gånger.  

   I uppsatsen kan man läsa om vad författare anser om aggressioner hos barn, pedagogers 

bemötande av barn vid aggressioner, hur man kan stödja barnet och vilka skyldigheter pedagoger 

har.  

   Metoden jag valde för undersökningen är kvalitativa intervjuer där pedagoger på förskola, skola 

och fritidshem gav sin syn på ämnet. Pedagogerna gav även en förståelse för vad som är viktigt i 

arbetet med barnet i praktiken och hur de stödjer ett barn med aggressioner. 

   Jag kom fram till att pedagogerna ser närvaro som en grund för att sen kunna bemöta barnet 

med respekt och bekräftelse och ge det stöd barnet behöver för att utveckla sin sociala 

kompetens. Pedagogerna ser helst att barnen får lösa situationen själva för att de lär sig av det. 

Aggressioner sker oftast när barnen blir osams om leksaker eller om vem som får vara med och 

leka eller inte. 

   Arbetet visar tydligt att amspelet mellan pedagog och barn och barn emellan har en betydelse 

för utvecklingen. I framtiden kommer jag att använda hela barngruppen för att få trygga barn.  

Nyckelord: Aggressioner, stöd, förskola, social kompetens. 
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Förord 

Jag vill tacka de pedagoger som tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter och sin syn på 

ämnet.  

 

Karlstad i maj 2006 

Charlotta Karlsson 
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1 Inledning 

Min undersökning behandlar aggressioner hos barn. Tyngdpunkten ligger i hur man bör bemöta 

barn vid aggressioner och hur man kan göra för att stödja barn i dess sociala utveckling. 

Aggressioner är ett ämne som är intressant, speciellt för mig som kommer att arbeta inom 

förskolan. Uppsatsen kommer att behandla förskolan till år 3. Begreppet aggression är 

svårentydigt men kan bl.a. vara att göra någon illa för att nå ett annat mål eller ett utlopp för 

frustration.  I det här arbetet menar jag övergripande handlingar av barn i syfte att skapa obehag 

för andra eller skada andra, fysiskt eller psykiskt. Jag koncentrerar mig på att ta reda på en allmän 

uppfattning om begreppet och handlingsberedskap för aggressioner hos barn.    

  

 

1.1  Bakgrund  

          Jag valde ämnet aggressioner eftersom det har väckt en nyfikenhet och ett intresse hos mig under 

de år jag arbetat i skola och barnomsorg. Jag läste en kurs där jag fick chansen att fördjupa mig 

vilket gjorde mig motiverad att ta tillfället att använda det som ämne i mitt examensarbete. Flera 

”arga” barn har speciellt berört mig eftersom det inte gagnar barnets sociala utveckling som är en 

så oerhörd viktig förutsättning för att må bra. Jag är lugn som person och min strävan i situationer 

där barn är aggressiva är att sätta barnet i främsta rummet. Min erfarenhet säger mig att barn 

behöver tydliga gränser och precis som vuxna mår bra av att bli accepterade som de är och där de 

är just då och att bli sedda när de gör bra saker. Vi pedagoger och vuxna i allmänhet visar barnen 

vägen och jag tror på att arbeta med hela barngruppen för att nå bäst resultat. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att min förvärvade kunskap ska öka min kompetens i att kunna ge barn som 

är aggressiva i syfte att skada andra det stöd de behöver på förskolan. Jag vill få en djupare 

förståelse för vad som kan utveckla barnets sociala kompetens på det här området. 

2 Litteraturgenomgång 

Man har i många studier (t ex Johannessen (1997), Raundalen (1997)) funnit att en fullständig 

teori om aggressivitet är svår att få eftersom många faktorer spelar in. I en barngrupp är det oftast 

i leken när barnen blir osams om saker eller om vem som får vara med i leken eller inte som 

aggressioner förekommer.   
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   Enligt Papes (2001) forskning bör vi vuxna göra vad vi kan för att förebygga situationer där 

barn blir aggressiva och hon betraktar bl.a. lek både som ett mål och ett medel i arbetet med 

social kompetens. Hon menar även att med pedagogernas förmåga till reflektion och 

handlingsberedskap måste arbetslaget arbeta för att ge alla barn möjlighet att uppleva sig själva 

som deltagare i en social gemenskap. 

 

2.1 Lärarens riktlinjer 

Riktlinjerna i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) berättar om det ansvar alla som arbetar där har 

och vilket ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen. Riktlinjerna säger 

att alla som arbetar i förskolan ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 

konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

Förskolans uppdrag är att barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 

övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång för gruppen. 

   Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) skall alla som arbetar i skolan visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga 

arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt och medverka till att utveckla elevernas känsla 

för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. 

 

2.2 Aggressioner hos barn  

I Nationalencyklopedin (2000) står att läsa att aggression är ett beteende eller en reaktion som har 

till syfte att tillfoga en annan individ (eller ”individersättning”) skada eller obehag. Man skiljer 

mellan aggression eller aggressiv reaktion och aggressiva tendenser. Aggressiva tendenser är en 

benägenhet hos en individ att under vissa betingelser svara med aggression. Även om aggressiva 

tendenser utlösts behöver detta inte nödvändigtvis visa sig i aggressivt beteende. Med termen 

aggressivitet menas ofta en individs benägenhet att lätt reagera med aggression. Man kan skilja 

mellan emotionell eller fientlig aggression och instrumentell aggression. I det senare fallet är det 

främsta målet inte att tillfoga skada eller obehag som i emotionell aggression utan snarare är 

aggressionen ett medel bland andra möjliga för att uppnå ett eftersträvat mål. De flesta aggressiva 

beteenden torde innehålla båda dessa komponenter. Om aggressionens ursprung eller orsak är 

forskarna inte ense om. Frustrationsteorin är dock den mest framträdande och de senaste 

forskarna har betonat inlärningens betydelser. Individens medfödda temperament och vuxna 
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förebilder har stor betydelse för utvecklingen av aggressioner 

   Enligt Evenshaug och Hallen (2001) definieras aggression som ett anti-socialt beteende som har 

för avsikt att skada person eller egendom. De skriver att definitionerna är många och varierade. 

Forskare betonar avsikt mer än konsekvenser. Aggressionen kan anta många former.  Man skiljer 

ofta mellan fientlig aggression och instrumentell aggression. Den förstnämnda har primärt till 

avsikt att skada eller förstöra, medan den sistnämnda är en aggression som används som medel 

för att uppnå ett annat mål.  

    Raundalen (1997) förklarar att dagens aggressionsforskning koncentrerar sig på hur man tar in 

och bearbetar informationer och på så sätt hämmar eller lever ut aggressionerna. Ledande 

forskare betonar det de kallar för kognitiva faktorer, dvs. mentala färdigheter om är knutna till 

tänkande och förstånd. De flesta forskarna är dock överens om att både biologiska, psykologiska 

och sociologiska faktorer påverkar och det är när flera faktorer drar i samma riktning som man 

får en större förståelse för ett aggressivt beteende hos ett barn. Man skiljer ofta på ett medvetet 

aggressivt beteende och en impulspräglad expressiv aggressivitet. Vid medveten aggressivitet kan 

barnet t ex slå ett annat barn för att få den spaden det andra barnet har, detta är vanligt 

förekommande hos små barn. Den impulspräglade expressiva aggressiviteten kan förklaras som 

en het aggressivitet, där t ex ett barn har blivit så upphetsad och arg att det måste avreagera sig 

genom att skada någon.  

   Johannessen (1997) skriver att aggressivitet betyder att ”gå till angrepp” och associeras med 

krigiska, fientliga och våldsamma handlingar.  Aggressivitet är också ett känslomässigt tillstånd 

som subjektivt upplevs som hat eller vrede. En allmänt accepterad definition av aggressivitet eller 

aggressioner är att det är handlingar som syftar till att skada andra. Barnets temperament påverkar 

frekvensen och intensiteten i känsloreaktionerna.  Aggressionsteorierna kan grovt sett grupperas i 

förhållande till vad deras respektive förespråkare tror mest på: antingen att biologin och 

medfödda aggressiva instinkter är orsaken till aggressioner eller att det är ett resultat av inlärning. 

Hon tar även upp att det är skillnad på konflikter och aggressioner. Konflikter förekommer ”när 

en person gör något som en annan person protesterar mot”. De flesta forskare ser konflikter som 

en drivkraft i människans personlighetsutveckling. De flesta konflikter i förskoleåldern tycks 

handla om tillgången till och användning av saker.  

   Brodin & Hylander (2002) menar att ilska och aggressivitet ofta förväxlas, men det är viktigt 

att skilja dem åt. Ilska är en affekt som utvecklas till en personlig känsla, medan aggressivitet är 
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ett beteende som kan ha många orsaker. I aggressiviteten finns en avsikt att skada och förstöra. 

Ilska kan leda till aggressivitet, men behöver inte göra det. Många barn som blir arga råkar gör 

något oavsiktligt i ilskan. En del barn är både ilskna och aggressiva, dvs. de blir arga och förstör 

avsiktligt för andra eller gör någon illa. Andra barn visar inte öppen ilska, men kan riva i sönder 

andra barns teckningar eller systematiskt se till att vissa barn inte får vara med. Brodin och 

Hylander (2002) menar att aggressivt beteende som skadar eller förstör för andra, måste stoppas. 

Men känslorna som ligger bakom kan man acceptera, förstå och bekräfta, för att hjälpa barnet att 

själv förstå och hantera dem. 

   Leken har en central ställning i barns sociala liv. Pape (2001) anser att för att vara med och leka 

krävs god förmåga att umgås med andra och samtidigt bidrar leken till att den förmågan stärks. 

Hon visar att många forskare är överens om att man i leken lär sig att ta olika roller,  förhandla, 

kompromissa och lösa konflikter, turtagande och att utveckla och behålla vänskap. 

   Raundalen (1997) berättar att olika laboratoriestudier visar att konkurrens i sig har starka inslag 

av aggression och fientlighet, vid exempelvis konkurrens om leksaker. Här vill jag tillägga att 

Brodin & Hylander (2002) har kommit fram till att den leksak som andra barn har är ofta mest 

åtråvärd, särskilt bland de yngsta barnen. Förklaringen är att det syns tydligt vad man kan 

använda leksaken till. Leksaken har blivit vitaliserad och har väckt intresse. Det visar sig i många 

studier att konkurrens om leksaker och vem som får vara med i leken eller inte är de situationer 

där det oftast blir aggressioner hos barn. 

   Pape (2001) förklarar att självkontroll är något barnet måste lära sig vilket i första hand handlar 

om att kunna hålla tillbaka sig själv lite i samspelet med andra. Men det handlar också om att 

kunna styra aggression och ilska och hitta ett sätt att reagera som inte är till skada för varken sig 

själv eller andra. Att det är oerhört viktigt att barnen lär sig det verkar de flesta forskarna vara 

överens om. Enligt studier av Dodge (citerad i Johannesson, 1997) om barns strategier för att få 

vara med och leka, fann han att ”aggressiva” barn oftare än ”icke-aggressiva” barn förväntade sig 

att barngruppen inte ville ha med dem. Pape (2001) menar vidare att det här skadar självbilden 

vilket kan leda till mer aggressivitet. 

   Ljungbergs (citerad i Brodin & Hylander, 2002) studie visar att för att ett beteende ska leda till 

försoning måste motparten förstå, ta emot och visa att han accepterar att bli sams. När detta 

lyckas får det en försonande effekt på hela gruppen och spänningar minskar. Det blir färre nya 

konflikter, mindre aggressivitet och bättre lek. Det visade sig även att försoningsbeteende som att 
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säga ”förlåt” och att något annat barn lade sig i lyckades sämst medan att få den andre att skratta, 

genom att göra sig själv löjlig, gjorde konflikten som bortblåst. 

   Pape (2001) menar att det är betydelsefullt för barn att vi vuxna tar del av deras verklighet och 

lär dem att ställa frågor om kvalitet i förhållande till vad de ser och frågor om etik och 

värderingar, till exempel när de sett något på teve som de behöver bearbeta. Många studier (t ex i 

Raundalen, 1997; Johannessen, 1997; Pape, 2001) visar att teve inte är enda orsaken till våld i 

vardagslivet. Forskarna ser teves bidrag i relation till huvudfaktorerna; familjeklimat, 

kamratmiljö, subkulturer och uppväxtvillkor. Raundalen (1997) menar däremot att man inte säker 

på om barns krigslekar stimulerar aggressivt beteendet, men vad som är klart när det gäller 

aggressivitet är att aggressiva fantasier och aggressiva symbolleksaker stimulerar och ökar 

aggressionerna istället för att ”tömma” eller dämpa dem som man trodde tidigare. 

.  
2.3 Pedagogens bemötande och vikten av stöd 

Johannessens (1997) röda tråd i förståelsen av samspelsproblem är att alla parter betraktas som 

ansvariga för det mönster som etableras mellan dem. Mönster kan vara svåra att bryta, men när 

det gäller barn finns det anledning att vara mer optimistisk om de vuxna är villiga att se sig själva 

som en del av ett samspelsmönster. Forskarna (t ex i Raundalen,1997; Johannessen, 1997; Pape, 

2001) är överens om att det är den vuxnes ansvar att förändra för att få ett gott samspel.  

   Raundalen (1997) menar att både i det psykologiska samspelet och i mötet med den fysiska 

världen försöker barnet ta reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Om de hittar 

något som fungerar i de flesta fall i en svår situation, upprepar de det ända tills de hittar eller blir 

visade ett bättre sätt att göra det på. Barnet lär sig av andra barn och vuxna. 

   Evenshaug och Hallen (2001) menar vidare att barn som använder aggressioner för att uppnå 

personliga mål behöver lära sig att aggression inte lönar sig och att alternativa fredligare och 

sociala handlingar (som att dela med sig och samarbeta) är bättre medel för att uppnå olika mål. 

De reaktiva barnen behöver däremot få lära sig att kontrollera sin ilska och undertrycka sin 

tendens att felaktigt tillskriva avsikter till andras handlingar utan utveckla sin förmåga till empati 

och rolltagande. 

    Enligt Johannessen (1997) finns det i förskolan en mycket liten tolerans för att slå och angripa 

andra fysiskt. I vår kultur lär vi gärna barn att undertrycka sådana impulser och att använda andra 

metoder.  Johannessen menar att detta antagligen förstärks av att det är flest kvinnor som arbetar i 
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förskolan och att många kvinnor är ovana vid fysiska lekar som kan innebära att man knuffas 

eller slåss. Därmed kan de ha lätt att tolka bråklekar som planerade aggressioner.  

  Johannessens (1997) forskning visar att barn som ofta är aggressiva övervakas, blir 

kontrollerade och får hjälp mycket oftare än andra barn och att barnet börjar bråka när det inte 

klarar av att övervakas. Hon menar även att känsliga barn direkt märker om vi accepterar dem 

eller inte och om vi vill dem väl med vårt stöd. Det är viktigt att man hittar en balans mellan att 

acceptera och att utmana. Brodin & Hylander (2002) anser att när barn får utrymme och stöd att 

tänka efter, att överväga olika handlingsalternativ och bestämma sig för vad de ska göra, ökar 

deras känsla av kompetens. De får mer kontroll över sina handlingar än när de bara känner och 

agerar. Stolthet och glädje kan då ersätta känslan av frustration och misslyckande. Barnen i Papes 

(2001) undersökning ställer krav på att vi vuxna ska vara närvarande; vi ska se dem, höra dem, 

lyssna på dem, agera när det behövs, hjälpa dem att anpassa förhållandena så gott det går och inte 

minst vara rättvisa. 

   Pape (2001) förklarar att självkänslan handlar om att känna själv, att känna sig själv, hur man 

känner sig och hur man ser på sig själv. Den bild barnet har av sig själva  är inte alltid så lätt att 

förstå utifrån deras beteende. Men hur känslouttryck bemöts kommer att få betydelse för hur 

deras självkänsla utvecklas. 

   I många studier (t ex Brodin & Hylander, 2002;Johannessens, 1997; Pape, 2001) har man 

kommit fram till att starka känslor blockerar tankarna. Därför måste man många gånger ta hand 

om barnets känslor först, bekräfta och mildra skammen. När barnet sedan lugnat sig lite finns det 

tid för eftertanke. Hylander &Brodin (2002) menar vidare att barnet kan behöva hjälp att känna 

igen sin egen ilska och få ord för vad som håller på att hända men även strategier för att visa sin 

ilska och få andra att förstå den. Man bör inte ställa för svåra frågor till barnet utan bara just den 

fråga som får barnet att tänka efter. Man kan som pedagog berätta vad man tror hände och så får 

båda barnen bekräfta. Man kan hjälpa barnen att lyssna på varandra och kompromissa på det 

sättet.  

   Lindsjö (Förskoletidningen nr 6/05) menar att i bemötandet av barn som ofta är aggressiva går 

det inte att komma med abstrakta förmaningar som: ”Man måste vara snälla mot varandra”. 

Istället ska man prata om den aktuella situationen, precis när det sker och ställa frågan; vad är det 

som händer? Pedagogen kan också behöva dela in händelsen i sekvenser och ”rama in den”. 

Barnet kommer ofta inte ihåg, och måste stöttas i processen att se sin egen del i konflikten. 
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   Raundalen anser att straff, negativa reaktioner som gör att situationen blir obehaglig för ett barn 

är ett effektivt sätt för att förändra barnets beteende. Han menar att det fungerar bäst när det råder 

ett bra förhållande mellan barnet och den som utför bestraffningen. Det är viktigt att barnet 

förstår varför det bestraffas. Lindsjö (Förskoletidningen nr 6/05) håller inte med, han menar att 

bestraffningar sänker barnets självbild. Istället bör man som pedagog vara uppmärksam och 

kunna styra barnet mot en annan aktivitet innan det går för långt när barnet inte kan hantera 

situationen.  

   Johannessen ( 1997) undersökning av personal på en förskola visar att skrik och gråt får de 

vuxna att företa sig något; de blir irriterade, ber barnen sluta, avlägsnar dem eller ger efter. Skrik 

och gråt har stor effekt på vuxna. Det ger status att vara tålmodig med barnen, vilket kunde leda 

till att personalen kunde bli lite sura och avundsjuka på varandra. Pape menar att vi vill att barnen 

ska lära sig att ge beröm och uppmuntran åt varandra. Då måste vi ställa samma krav på oss 

själva och våra kollegor. I olika sammanhang upplever barn hur vuxna löser sina konflikter med 

varandra. Det ger dem tankar och erfarenheter. Det kan vara att berömma en kollega som har 

gjort sig förtjänt av det medan barnen hör på vilket bidrar till att skapa en god stämning. 

   Raundalen (1997) menar att det finns en inneboende tendens hos barn att välja ut vissa drag hos 

de vuxnas sätt att uppträda som de senare införlivar i sitt beteende. Vi fungerar som modeller för 

våra barn. Enligt Pape (2001) hjälper det knappast att vi demonstrerar social kompetens genom 

dockspel och berättelser om vi inte kan visa de färdigheterna i praktiken. Hon menar även att det 

är viktigt att våra förväntningar på barnen inte överstiger de förväntningar vi har på oss själva. 

   Enligt Brodin & Hylander (2002) ser pedagoger som iakttar sin grupp noga vilka barn som 

nästan alltid kan försonas och vilka som behöver stöd för att hantera de flesta konflikter. 

Positiva känslor behöver stimuleras i en grupp, det räcker inte att enbart ingripa när konflikter har 

uppstått. I en grupp där det inte finns någon gruppkänsla behöver man hitta gemensamma 

intressen så barnen upplever att de har roligt tillsammans. Först då kan man också tydligt se vilka 

som har svårt att knyta ömsesidiga läkrelationer och som därför behöver fortsatt stöd av de 

vuxna. 

   Johannessens (1997) undersökning visade att arbetslaget på en förskola ägnade mycket tid åt att 

fundera över vilka orsakerna till problemen med aggressivitet kunde vara. Hon menar även att när 

något upplevdes som ett problem hängde det samman med om personalen lade märke till det och 

hur de tolkade det. Behovet av att tolka hänger samman med behovet av att förstå och skapa 
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mening. Många forskare (t ex Brodin & Hylander, 2002; Johannessen, 1997; Pape, 2001)  är 

överens om att arbetslag snabbare kan komma fram till en lösning genom att koncentrera sig på 

att se på samspel och framför allt på sina egna tankar, attityder och känslor. Barnen som 

personalen möter kan aktivera ömtåliga sidor och behov som sätter igång processer och känslor 

som inte alltid är så positiva och lätta att hantera. Johannessen (1997) menar att pedagoger kan 

komma långt genom att betrakta utveckling som en ömsesidig process och använda diskussioner 

och observationer för att göra samspel tydliga. 
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3 Frågeställning 

  

Hur ser pedagoger på bemötande av barn med aggressioner? Och vilket stöd ger pedagoger barn 

med aggressioner? 
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4 Metod 

Jag hade velat göra observationer för att tydligt få se samspel i en barngrupp. Det hade varit 

intressant att få se om det finns tydliga mönster för orsaker till aggressioner för att sen se hur 

pedagogerna hanterar det och vad som fungerar för olika barn. Tiden är dock knapp och en 

observationsstudie kräver mycket tid. Jag valde istället att använda kvalitativ intervju för att göra 

det möjligt att förstå pedagogernas syn på bemötande och vilket stöd man ger barn vid 

aggressioner i de olika verksamheterna. Johansson & Sveder (2004) beskriver den kvalitativa 

intervjun som i syfte att få uttömmande svar från de intervjuade.  Jag presenterade följande 

frågeområden för de intervjuade: Hur yttrar sig aggressioner hos barn? Vilka kan orsakerna vara 

till barns aggressioner? Vilka åtgärder vidtas? 

 

4.1 Urval 

I undersökningen intervjuades pedagoger från olika förskolor, förskoleklass och fritidshem som i 

vardagen kan möta barn med aggressioner. Jag tog reda på deras uppfattningar kring mina 

frågeställningar. Valet av medverkande gjorde jag utifrån att jag tidigare arbetat tillsammans med 

de, eller att jag hört av andra att personen i fråga är duktig i sitt arbete. Tidigare kontakter i olika 

verksamheter och platser var alltså min utgångspunkt för urvalet. Informanterna arbetar i en och 

samma kommun i Mellansverige och alla är kvinnor.   

   Bortfallet är ett till antalet på grund av en mindre bra placering av bandspelare vid intervju, 

därav blev det mycket svårt att tyda vad som sades. Jag kommer ihåg vad informanten sade i stort 

men inte helt därför blir det inte tillförlitligt att ta med det. Denna intervju ingår alltså inte i 

resultatdelen. Efter bortfallet behandlades i resultatet 6 intervjuer. 

  

 4.1 Procedur 

Jag kontaktade de intervjuade per telefon. Vi bestämde tid och plats. Pedagogerna deltog 

individuellt. Vi satt näst intill helt ostört i personalrum eller mindre rum på respektive arbetsplats. 

Några enstaka gånger avbröt ett barn eller en vuxen men vi kom snabbt på spåret igen och 

därmed flöt intervjuerna på bra tycker jag. Före intervjun informerade jag den intervjuade om 

undersökningens syfte, min frågeställning, de tre frågeområden jag valt och om de 

forskningsetiska principer kring undersökningen.  Jag spelade in intervjuerna på band för att sen 

skriva ut dem ordagrant. Uppgifter om alla i undersökningen har getts största möjliga 
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konfidentialitet. Intervjuerna tog ca 20- 45 minuter per tillfälle. Jag använder fingerade namn och 

antal år i verksamheten när jag presenterar de intervjuade och deras syn på ämnet i uppsatsen. 

   Annika arbetar på en ort i Mellansverige. Vi träffades på skolan på morgonen och satte oss i ett 

mindre rum. Det var ett bra flyt i intervjun. Annika har arbetat inom barnomsorg och skola i över 

20 år. Idag arbetar hon som resurs med skolans barn i yngre åldrar och på fritidshem.  

   Jag åkte till en förskola på en ort i Mellansverige för att träffa Bodil som är förskolelärare och 

arbetar i förskolan med barn från 1-5 år. Hon har varit verksam i 15 år. Vi satte oss i ett mindre 

rum med te och vi pratade lite efteråt. Ett barn öppnade dörren en gång men vi kom snabbt på 

spåret igen. 

   Cilla har arbetat som förskolelärare i 17 år, hon arbetar idag på en förskola på en ort i 

Mellansverige. Intervjun gjordes i ett vilorum och kom snabbt igång. En annan personal öppnade 

dörren när ”tiden var ute” för att påminna oss. Intervjun flöt på mycket bra.  

   Jag hade den längsta intervjun med Doris i personalrummet på en skola i Mellansverige. Hon 

har arbetat inom barnomsorgen och skola i 15 år. Nu arbetar hon som resurs och på fritidshem 

med barn från 6 - 12 år. Vi diskuterade lite efteråt om ämnet.  

   Ellen är utbildad förskolelärare och har arbetat i barnomsorg och skola i 7 år. Nu arbetar hon 

i förskoleklass och fritidshem på en ort i Mellansverige. Vi satt ostörda med intervjun i 

förskoleklassens lokal. Vi kunde höra barnen på utsidan där de lekte.  

   Fia träffade jag en solig dag. Hon är utbildad förskolelärare sen två år tillbaka och arbetar nu i 

en förskoleklass och på ett fritidshem på en ort i Mellansverige. Vi blev avbrutna av barnen några 

gånger då jag fick stänga av bandspelaren. Fia kom snabbt in i intervjun igen. 
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5 Resultat 

Jag har utifrån de transkriberade intervjuerna ordnat svaren efter frågeområden i syfte att göra 

resultatet tydligt. Varje persons svar är sammanfattat för sig under varje frågeområde. En slutsats 

kommer att avrunda resultatet. Slutsatsen är en av mig noggrann sammanställning av svaren men 

den kan dock innehålla feltolkningar av mig.  

 

5.1  Hur yttrar sig aggressioner hos barn? 

Annika menar att det är väldigt olika, hon kan se när ilska byggs upp hos ett barn och sen kan det 

bli en aggression och det finns många aggressionsformer.  

   Bodil ser i sin vardag att barnen kan knuffa, nypa och kalla varandra fula saker. Bodil ser även 

att det ibland kan vara en aggressiv lek utan att någon blir illa behandlad.   Enligt Cilla är det 

vanligaste förekommande att barnet slår, använder arga ord, knuffas eller bits.  

   Doris säger att det är väldigt olika vad man har i sin ryggsäck, hur det ser ut och vad det blir av 

det och även att det är olika vid olika situationer.  

   Ellen kan se att barnet kan kasta saker, slå, säga saker och hon poängterar att man kan se på 

kroppsspråket när något är på gång.  

   Det Fia berättar är att barnet kan knuffa, sparka, skrika, slå, bita, nypa, reta och hota ”om inte 

du gör si eller så, så kommer min pappa och ….”.   

 

5.2  Vilka är orsakerna till barns aggressioner? 

Enligt Annika kan det både vara sånt som ligger djupt och sånt som händer plötsligt. Hon menar 

att hon under sina år i arbetet med barn lärt sig att det kan finnas flera bakomliggande orsaker. 

Oftast händer det saker när barnen känner sig utsatta på något sätt i en situation där det är många 

barn eller när de är osäkra i sin roll.  

   Bodil menar att det ofta orsakas av frustration och att barnen behöver få utlopp för sina känslor. 

Vem som får vara med i en lek eller inte kan vara svårt för barnen att hantera. Bodil förklarar en 

pojkes problemsituation i vardagen som följande: ”Så länge allt går som han har tänkt sig och att 

han har barn omkring sig som är villiga att gå efter hans vilja eller någon som han ser upp till, så 

kan det gå bra. Men tillsammans med de som är jämnstarka och jämnåriga blir det ofta konflikter 

och aggressioner”. Bodil tror att det kan bero på brist på kommunikation mellan barnen. En orsak 

kan vara att barnet inte mår riktigt bra och Bodil säger att man som pedagog bara kan gissa vilka 
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beteenden som kommer med hemifrån.   Cilla anser att det oftast handlar om att barnet vill ha 

något så starkt att det inte bryr sig om hur det känns för den andre. Oftast är det i situationer när 

det blir konkurrens om leksaker. Cilla säger att de som kan leka bra också kan lyssna bra på 

varandra. De ser oftast hur man går vidare och kanske hitta nya vägar i leken. Om barnet inte kan 

få det andra barnet i leken att förstå vad det vill, att viljan är så stark eller att det har svårt att ge 

med sig, så då en frustration eller ilska uppstå och barnet kan agera aggressivt. En del barn kan 

även ha svårigheter att tolka andra barn. Pedagogen poängterar betydelsen av att kunna lyssna på 

varandra.  

   Enligt Doris handlar det oftast om missförstånd barnen emellan, de tolkar varandra fel. Sen 

menar Doris att fler barn idag har svårt att se andra behov utom sina egna. Det kan visa sig i 

vardagen genom att ett barn, om det inte har den största fördelen i en lek, inte kan se att det är 

någon annans tur. Doris säger att det även kan vara så att ”ett barn kan gå in i en lek och börjar 

bestämma utan att förstå vad det är för lek eller ens har tagit reda på det, då kan det bli fel”. 

Barnen kan känna att det är orättvist ibland för att de inte förstår varför det blir en konflikt som 

leder till aggression eller varför de blir tillsagda. Doris upplever ofta att det som är naturligt för 

små barn när de tar en bil exempelvis för att de vill ha den, sitter kvar i många barn upp i 

åldrarna. Det handlar ofta om vardagliga saker och inget allvarligt men det finns ändå en annan 

mentalitet bland barn idag tillägger Doris. En tuffare och hårdare och ”här kommer jag”- 

mentalitet där aggressioner märks av mer än förut. Doris menar att en av många orsaker kan vara 

att familjer kan vara något av materialister idag i kombination med ett överdrivet 

behovstillfredsställande för barnet. Barnet vänjer sig vid att det är deras behov som tillfredsställs 

först och i skolan blir det en krock när många behov ska tillfredsställas.  

   En stressigare miljö kan också vara en faktor som orsakar fler aggressioner menar Doris. Hon 

ser även en fara i att många barn tittar mycket på teve och film istället för att uppleva livet. Doris 

anser att det är tillåtet att visa aggressioner på ett annat sätt nu mot innan, gentemot andra barn, 

vuxna och även i lägre åldrar. Det fungerar så länge man går i skolan anse hon men det fungerar 

inte efter det att bara se sig själv. Då blir man väldigt ensam.  

   Ellen anser att aggressionerna oftast beror på missuppfattningar mellan barnen eller att barnet 

har svårt att ta när någon säger ifrån eller något annat som de uppfattar som motgångar. Det kan 

även vara barn som har svårigheter att tolka andra barn. Ellen säger att de barn som har svårt att 

hitta ord kan slå istället. Ellen tror att ett stressigt samhälle idag kan vara en orsak. Ellen upplever 
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att barnen är mer ”speedade” överlag; det ska hända något hela tiden för dem. Barnen ska orka 

mer idag menar Ellen. Det är långa dagar i förskola och på fritids och stora barngrupper vilket 

leder till att de kommer mer tätt inpå varandra. Det gör dem trötta, vilket kan få fler aggressioner 

i gruppen till följd.  

   Det Fia oftast ser är att de blir osams om leksaker, att det blir missförstånd mellan barnen och 

att de retas eller blir osams när de tävlar. Barnet kan också ha det trassligt hemma och därför inte 

vara i balans. Då kan det räcka med att ett annat barn sitter i vägen för att det ska komma en 

spark. 

 

5.3  Hur bemöter man och ger barnet stöd vid aggressioner? 

Annika anser att det är olika från individ till individ hur man agerar vid barns aggressioner i lek. 

Hon menar att på en del barn kan hon se att hon måste ingripa snabbt medan hon kan vänta ut 

andra för att se om de löser det själva. Det viktiga är att ge barnen möjligheter att klara av 

situationer själv för att de ska lära sig. Leken spelar en viktig roll här, där barnen får träna på 

konflikthantering och hänsyn naturligt menar Annika.  

   Annika kan vid en konflikt där det brukar sluta med aggressioner be ett barn att räkna till tre 

innan hon ger sig in i konflikten. Annika förklarar att oftast så räcker det till tre. Det är inte säkert 

att det är långt nog när man är så arg men bara genom att de tänker på att räkna så bryts 

tankebanan hos dem. När de har lärt sig det kan Annika dra sig undan lite, men hon finns 

fortfarande i närheten och barnet vet att det kan komma till henne först och även på vägen till 

henne kan en tankebana brytas. Det kan vara en lång väg till det att ett aggressivt beteende bryts 

helt. Annika säger att hon före rast kan behöva påminna barnet om handlingsalternativen för att 

undvika konflikter. Väl ute på skolgården ska det alltid finnas vuxna. För de barn som ofta 

hamnar i konflikter är det viktigt att en vuxen finns i närheten.  

   Annika är tillsatt som resurs och de barn som oftare är aggressiva får mer uppmärksamhet. 

Pedagogerna arbetar mot samma mål och värdegrunden har en stor betydelse i arbetet. Beroende 

på barngruppen kan pedagogerna vara med och styra mer eller diskutera hur, i arbetslaget, för att 

gruppen ska fungera.  

   Bodil anser att i arbetet med barn och aggressioner i lek måste man alltid se till barnets bästa 

och bemöta det efter det. Det som passar ett barn kanske inte passar ett annat i bemötandet. Enligt 

Bodil är det viktigt att man lär känna barnen eftersom ett barn kan bli helt förstörd av att 
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pedagogen höjer rösten medan det hos ett annat barn rinner av som vatten. Det barn som ofta är 

aggressivt mot andra ges mer tid för barnets, pedagogerna och de andra barnens skull. De andra 

barnen ska inte behöva vara rädda för det aggressiva barnet. Bodil berättar att ”det har hänt att de 

andra barnen har sprungit och gömt sig när barnet som ofta hamnar i konflikter och är våldsam 

mot dem kommer in, de viskade ´oh, nu kommer han/hon vi gömmer oss`. Det blir en typ av 

mobbning av det barnet då”. Bodil uppmuntrar det barn som har svårt att hantera ilska genom att 

leta efter de bra sidorna och kommentera bra saker det gör. Bodil anser att barnet behöver det 

stödet och att det bemöts av respekt och en känsla av att det duger trots de misstag barnet gör om 

och om igen. Bodil arbetar i tron att inget barn växer av att höra att det gör fel hela tiden eller att 

man skäller eftersom det också är aggressivt. ”Då blir det ju ont mot ont eller hårt mot hårt”. 

Ibland måste hon eller så hinner hon inte alltid att tänka efter, men man får inte lägga på locket . 

Som pedagog gäller det att ha tålamod i de situationerna anser Bodil och att vara ett bra exempel 

själv. Enligt Bodil kan det bästa vara att bryta; att gå därifrån och prata om hur det hände och 

tänka efter hur det kändes. De barn som slår på ren instinkt brukar få tänka på alternativa vägar 

där barnet inte skadar någon. Bodil låter oftast barnen prata och lyssnar själv.  

   Bodil anser att det är viktigt att man inte ger upp, även om man kanske får säga till många 

gånger en dag, man får ”nöta” in som pedagogen kallar det. Barngruppen gjorde i höstas, när det 

var mycket aggressioner, trivselregler tillsammans, vilket verkar lyckat hittills säger hon. Barnen 

påminner varandra om dem. 

   Enligt Bodil är individerna i det nuvarande arbetslaget väldigt olika som personer, men när 

något kommer till sin spets och inte fungerar så pratar de och kommer överens om hur man ska 

gå vidare med problemet. Det viktigaste säger Bodil är att de har samma inställning vid 

bemötande, regler och konsekvens med barnen. Bodil berättar att pedagogerna inte är med så 

mycket i leken som de kanske borde. Hur mycket de styr i leken beror på stämningen i 

barngruppen. Enligt Bodil gör de det genom att ibland dela på de barn som det ofta är konflikter 

kring och det får bara vara ett visst antal barn i kuddrummet. 

   Cilla berättar att hon är tydlig med att bryta ett aggressivt beteende när hon ser det men helst 

före för att ingen ska göra någon illa. Nästa steg är att bekräfta barnets ilska för känslan finns där 

och den kan vara stark. Oftast måste man i dessa situationer gå fram och ta i personen i fråga för 

att känslorna är så starka. Sen talar hon om för det att det inte får göra så och sist bör pedagogen 

hitta ett sätt för dem att komma överens. De kan t.ex. ha dockvagnen en stund var.  Pedagogerna 
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går emellan när barnen inte klarar av att lösa situationen. Cilla säger att barnen måste få en chans 

att klara ut situationen på ett bra sätt så att de mår bra inuti. Cilla berättar att det ibland kan vara 

nödvändigt att prata om situationen som har varit tidigare i lugn och ro, för när känslorna är 

upprörda kan det vara svårt att prata. 

   Cilla anser att det är av stor vikt att bygga på självkänslan hos barnet. Har man en stark 

självkänsla vet man att man duger och är bra även om vissa saker ändå blir fel. Det är viktigt att 

barnen får känna att ”jag är bra fast jag måste lära mig att hantera känslorna”. Det går att hitta 

andra vägar att nå sina mål. En del barn kanske hittar nya vägar snabbare än andra. Det kan 

krävas mycket träning och tålamod i det här. Arbetslaget har dock satt upp som mål att lägga ner 

mer tid här.  

   Cilla berättar att hon varit med om extrema aggressioner vid ett fåtal tillfällen med barn. Då var 

hon helt enkelt tvungen att ta barnet och sitta och hålla det tills det lugnat sig. I dessa situationer 

menar Cilla att när barnet inte klarar av att slappna av själv kan det vara det enda sättet. Cilla 

pratar knappt med barnet när det är så aggressivt, hon håller bara tills det lugnat sig. Prata kan 

man göra senare. Cilla anser att barn som behöver det stödet måste få det för att inte hamna i 

misslyckandet och i situationer som det inte klarar av själv. 

   Cilla menar att det är viktigt att prata och resonera om känslor och med barnen och även att 

tillsammans ge råd, lyssna på varandra, både vuxna och barn. Enligt Cilla krävs tid här som inte 

alltid finns. Cilla säger att det är en klar fördel när pedagogerna i arbetslaget strävar mot samma 

mål. Värdegrunden finns alltid med; man bryr oss om varandra och man ska bli sedd och lyssna 

på varandra. Cilla menar att i förebyggande arbete försöker de vara lyhörda för barnens behov 

exempelvis genom att hitta en bra dagsrytm, så att barnen mår bra. Det innebär att de inte stör 

barnen i leken allt för mycket, vilket kräver att de är smidiga vid rutiner. Det kan ofta gå att 

skjuta lite på det i tiden. Det viktiga här är att barnen känner att de får vara med och bestämma 

över sin egen tid. Om barnen ofta får höra ett ”nej” på de flesta idéer de har så kan man förstå att 

de blir arga säger Cilla. Det är betydelsefullt att hitta en bra organisation för verkligheten. 

   Doris tror på att alltid vara snäll mot barnen, men man ska även vara tydlig, rak och ärlig för då 

blir det lätt att förstå henne. Doris beskriver när det många gånger kan räcka med en blick och då 

vet barnen vad som gäller. Doris berättar att hon går in i en konfliktsituation när hon känner på 

sig eller vet att barnet inte klarar den själv utan att bli aggressiv. Hon går fram till barnen och 

pratar i vänlig ton för att inte trappa upp det, för då kommer försvarskommentarer som ” det var 
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han” eller ”jag gjorde inget”. Då kan det vara svårt att komma vidare menar Doris. Hon frågar 

barnen vad som händer istället och lyssnar på båda två, vid en konflikt brukar det lösa sig bara 

genom att börja prata. Men om barnet/barnen är aggressivt/aggressiva så går hon fram och tar tag 

i dem för att bryta situationen. Sen för hon en diskussion som ovan. Doris säger att hon alltid går 

fram till den som är ledsen först om det är tydligt vem som är i underläge respektive överläge. 

Ofta är det så att den som varit i överläge vill ha uppmärksamhet genom aggression, men barnet 

ska inte belönas för det beteendet. Doris säger att hon är noga med att bekräfta ilskan men att 

barnet måste lära sig att hantera sin ilska.                     

   Enligt Doris arbetar man efter värdegrunden i arbetslaget. Doris säger att personalen står 

varandra nära vad gäller att kunna prata och diskutera om saker men framför allt i bemötandet 

med barnen, vilket är en stor fördel. I Arbetslaget är man trevlig mot varandra och har roligt och 

Doris tror att det påverkar barnen positivt. Doris säger att arbetslaget har undvikit att sätta upp för 

mycket regler men att de har några få som de håller hårt på. De arbetar mycket med att barnen 

ska få en bra gruppkänsla. Barnen ska känna att de tillhör gruppen. När man har en tillhörighet 

och man känner att man är respekterad och accepterad så ökar oftast omtanken om andra anser 

Doris. Arbetslaget pratar mycket om känslor i barngruppen. De känner att de får med sig barnen 

men för att det ska fungera i praktiken krävs det att många vuxna i barnens omvärld vågar vara 

vuxna. Doris anser att man inte ska ge upp, hon berättar att hon sagt till en förälder som hade det 

jobbigt med sitt barn att ”man sår frön och till slut en dag gror det här fröet och det går upp ett 

ljus för barnet”. 

   Ellen menar att det handlar om att ligga steget före och finnas i närheten av barnen. Att man 

helst avleder innan någon blir aggressiv och tar reda på vad som hände. Ett barn som ofta hamnar 

i konflikter med de andra barnen blir lätt syndabock. Ellen anser det betydelsefullt att arbetslaget 

är samspelat. 

   Enligt Fia är det viktigt att finnas i närheten, speciellt vid de barn som ofta hamnar i konflikter. 

Vid en konflikt går hon in och bryter i tid så att ingen kommer till skada. Fia vill höra vad båda 

har att säga och att reda ut det så att de känner sig rättvist behandlade. Det kan vara svårt när 

barnens uppfattningar om vad som hände går isär eller när ena barnet inte säger något. Här anser 

Fia att hon oftare skulle kunna ge barnen alternativa vägar. Sen är det även viktigt att barnen så 

långt som möjligt får reda ut saker själva. Det är viktigt för Fia att man kommer fram till en 

lösning så att det känns bra för båda. Det kan vara av stor vikt att stötta barnen i leken genom att 
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hitta gemensamma intressen hos barnen. Barn som behöver extra stöd så ska de få det och alltid 

bli tagen på allvar och därmed känna sig respekterade. Fia säger att hon är lite konflikträdd när 

vuxna blir arga, men att hon aldrig tvekar att gå in i en konflikt med barnen.  

   Fia berättar att de pratar om känslor i barngruppen men inte så ofta, det beror på barngruppen 

om den fungerar bra eller mindre bra i leken.  

 

3 Slutsats 

På förskola och fritidshem har de intervjuade givit sin syn på aggressioner hos barn och hur man 

bemöter och ger barn stöd men även vilken betydelse arbetslaget har för utvecklingen i en 

barngrupp. Svaren visar att aggressioner ofta förekommer vid situationer som handlar om vem 

som hade en leksak först, missförstånd mellan barnen eller att någon vill komma in i leken och 

inte får det. Undersökningen visar att det är vanligt att pedagoger i första hand avvaktar för att ge 

barnen möjlighet att lösa konflikten själva. Om det inte fungerar bryter de eller försöker reda ut 

situationen med barnen genom att prata om vad som har hänt och låta barnen få tänka efter hur de 

tror att det andra barnet känner sig. En del riktar in sig mer på det barnet som har varit aggressivt. 

En av pedagogerna berättar att hon går alltid fram till den som är i underläge, om det är tydligt att 

någon är det. De är noga med att inte lösa konflikten åt barnen. De flesta säger att det är viktigt 

att hjälpa barnen att tänka ut fredligare handlingsalternativ. 

   Aggressioner förekommer både verbalt och fysiskt bland barnen  genom att exempelvis slå, 

knuffas, bitas och säga fula ord. Det är sällan det är eller någon som är extremt aggressiv, utan 

det mestadels naturliga vardagliga konflikter.  De anser att närvaro och extra stöd till de barn som 

ofta är aggressiva i lek är mycket viktigt. Det är en klar förutsättning att man känner barnen för 

att veta när man måste bryta i en konflikt. När man bryter är det av stor vikt att bekräfta ilskan.  

   Några av pedagogerna säger att skälla och vara arg inte hjälper barnet. En av pedagogerna 

poängterar att man alltid ska vara snäll, men rak och tydlig. De flesta menar att ibland hinner man 

inte tänka innan man blir arg och bryter. Det är viktigt att arbetslaget är samspelt och är bra 

förebilder. De flesta diskuterar och styr gruppen mer eller mindre beroende på hur gruppen 

fungerar tillsammans. En del delar på de barn som ofta blir aggressiva.  



 - 24 - 

4 Diskussion  

4.1 metoddiskussion  
 
Uppsatsen bygger på intervjuer med 6 pedagoger.  Den huvudsakliga slutsatsen är att det är 

viktigt med närvaro, att bryta ett aggressivt beteende och stödja barn genom att prata om 

fredligare handlingsalternativ och helst redan före aggressioner. De sex pedagogernas 

uppfattningar skiljer sig inte i jämförelse men de tog upp olika saker när de fick ordet fritt i de 

öppna frågorna. Bl.a. belyste Doris aggressioner även i ett större historiskt och samhälleligt 

perspektiv medan Cilla poängterar lyssnandet fördelar och betydelsen av en god sjävkänsla.  

Pedagogernas uppfattningar liknar varandra på många områden men framför allt vikten av 

närvaro och att stödja barnen när de inte klarar av att hantera situationen själva.  Detta går inte att 

generalisera till att gälla alla pedagoger. Jag är dock övertygad om att många fler pedagoger än de 

7 jag mött tror på det kompetenta barnet, men jag kan inte dra den slutsatsen grundat på mitt 

resultat. Jag anser att jag har fått en spontan bild av pedagogernas syn på begreppet aggression 

genom att endast presentera ämnet före intervjutillfället. Men om pedagogerna hade fått en 

förklaring på begreppet aggression, definiering av det och frågeområdena i förväg, kunde de ha 

givit mig utförligare svar.  Nu fick jag en spontan bild av pedagogernas syn på aggressioner och 

det var intressant att se att det verkar uppfattas olika, som ett begrepp som är svårt att definiera 

och därför är svaren från informanterna ibland svåra att tyda för att förstå sammanhang. 

Fallbeskrivningar hade gjort svaren tydligare och hade varit intressant eftersom konflikter, ilska 

och aggressioner verkade vara svårt att skilja åt ibland för några av pedagogerna.   

   En observationsstudie hade varit mycket intressant att utföra med tanke på att det inte finns så 

mycket forskning om samspel mellan pedagog och barn och barn emellan vid aggressioner hos 

barn. I en observation hade skillnader och likheter tydligare visats. Men en sådan studie är både 

svår och tidskrävande. Det fanns inte tid till det nu men det skulle vara mycket intressant att 

fortsätta arbetet med aggressioner hos barn senare. Den forskning som finns domineras av 

samspel i hemmet mellan förälder och barn. Jag valde fortsättningsvis att avgränsa arbetet helt 

från det viktiga samspelet mellan förälder och barn och hem och barnomsorg.  

De flesta pedagoger uttryckte att det var nyttigt att bli intervjuade för att de fick tänka igenom 

och sätta ord på det de gör i verksamheten. Jag är glad för att det väckte tankar och idéer som 

kanske kan leda till utveckling i stor eller liten skala. Vad jag kommer att ta med mig i första 

hand är att det visades så tydligt att alla har olika erfarenheter och kunskap som gör att de ser 
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olika saker hos barn, kollegor och i verksamheten. Jag insåg när jag transkriberade intervjuerna 

att jag hade fördomar om hur mycket eller lite de intervjuade kunde komma att ge. Det visade sig 

att jag har mycket att lära av alla intervjuade. Ett arbetslag kan då ha goda förutsättningar för att 

se barnens behov i en grupp, jag tror det är frågan om att vilja se och att lägga energi på rätt 

saker. Det gäller att också använda den förutsättningen på ett bra sätt. Det kan bli en utmaning för 

mig i kommande arbetslag. 

 

4.2 Resultatdiskussion     

4.2.1. Aggressioner hos barn  

Aggressioner är ett svårdefinierat begrepp men forskarna (t ex i Nationalencyklopedin, 2000; 

Raundalen, 1997;  Evenshaug & Hallen, 2001) är ense om definitionen att aggression är ett 

beteende eller en reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.  

Man skiljer mellan aggressioner där syftet i första hand är att tillfoga en annan individ skada eller 

obehag och aggressioner där främsta målet inte är att tillfoga skada eller obehag utan snarare ett 

medel för att uppnå ett eftersträvat mål. Forskare betonar avsikt mer än konsekvenser. 

Det intervjuade pedagogerna använder begreppet aggression när de förklarar att barn kan göra 

varandra illa genom att skapa obehag, skada eller förstöra för ett annat barn. Barn kan t.ex. slå, 

sparka, retas, hota, stänga ute från lek m.m.   

För mig är begreppet aggressioner tydligare nu. Det är för mig ett handlingsalternativ som för 

barn genom inlärning borde gå över till en förmåga att lösa konflikter. Jag tror att medfött 

temperament och andra gener påverkar inlärning. Jag vill se aggressioner som en drivkraft för 

överlevnad i tuffare tider dvs. när påfrestningarna är så stora att inget annat finns att ta till. 

 

4.2.2 Orsaker till barns aggressioner  

Barns aggressioner förklaras ofta (t ex i Nationalencyklopedin 2000; Johannessen, 1997;  

Evenshaug & Hallen, 2001) med frustrationsteorin och de senaste forskarnas betoning på 

inlärningens betydelser. Individens medfödda temperament och vuxna förebilder har en stor 

betydelse för utvecklingen av aggressioner.  

   De intervjuade pedagogerna menar att orsakerna i huvudsak är konkurrens om leksaker, 

svårigheter att förstå eller tolka varandra, stressig samhällsmiljö, svårt att se andras behov än sina 

egna, svår hemmiljö m.m.  
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   Orsakerna tror jag mestadels beror på brister i uppfostran/miljö eller/och gener som försvårar 

inlärningen.  

 

4.2.3 Bemötande och stöd 

Barn behöver stöd för att hantera sina aggressioner. Litteraturen och läroplanerna betonar den 

vuxnes ansvar att se över samspelet mellan barn och vuxna och barn emellan. Det är viktigt att 

pedagoger hittar en balans mellan att acceptera barnets känslor och att utmana till fredligare 

handlingsalternativ. Det är när barn får utrymme och stöd att tänka efter och överväga olika 

handlingsalternativ och bestämma sig för vad de ska göra som deras känsla av kompetens kan 

öka. Det tränar deras självkontroll som är så viktigt. Det är även av stor betydelse att självkänslan 

utvecklas och det kan den göra genom att man hjälper barnet att sätta ord på handlingar och  

känslor och att barnets känslouttryck bemöts med respekt.  Förebyggande arbete kan vara att 

skapa tillfällen där barnen kan hitta gemensamma intressen och har roligt tillsammans. Många 

tillfällen till lek kan utveckla barns förmåga ta olika roller, förhandla och kompromissa. Det är 

även av stor vikt att de vuxna är goda förebilder.   

   De flesta pedagoger nämner deras respektive lärolaner som en viktig bas för bemötande och 

stöd och att arbetslaget är samspelt. De flesta poängterar att man ska bemöta barn med respekt 

och acceptera känslorna som kan vara mycket starka, samtidigt måste man utmana till eftertanke 

och fredligare handlingsalternativ.  Det är viktigt att lära känna barnen och vara närvarande mer 

eller mindre beroende på hur barngruppen fungerar. Att uppmuntra och berömma barn som har 

det svårt med aggressioner kan höja självbilden hos barnet. Pedagogerna är överens om att det 

krävs tid och tålamod. Förebyggande arbete som mycket lek kan utveckla barns sociala 

kompetens och att ha en bra dagsrytm.  

   Jag tror på att diskutera och observera för att få syn på och förändra samspel för att kunna ge 

barnet stöd istället för att fastna i orsaken som Johannessen (1997) beskriver. En pedagog 

berättade att de sen verksamhetsutvärderingen har som mål att lägga mer tid på tema känslor. Jag 

vill använda tiden väl som pedagog men det viktigaste är dock hela förhållningssättet i vardagen.   

  Det känns oerhört viktigt att avleda aggressioner och bryta ett aggressivt beteende eftersom det 

inte utvecklar barnets sociala kompetens. Om ett barn gång på gång hamnar i konflikter så 

handlar det om att det antingen inte har försonats med barnet från den tidigare konflikten 
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ordentligt som eller/och då skulle jag prova andra strategier som fungerar för just det barnet.  Jag 

är tveksam till att dela på barn som inte kommer överens, det är en tillfällig lösning och negativa 

spänningar i gruppen kan finnas kvar. Då vill jag helst hitta gemensamma intressen för barnen 

där de kan uppleva att de kan ha roligt tillsammans. Den lösningen har jag fått bekräftad i arbetet. 

Brodin & Hylander (2002) menar att positiva känslor behöver stimuleras i en grupp, det räcker 

inte att enbart ingripa när konflikter urartar till aggressioner. Jag tror inte att personkemi kan 

förstöra möjligheten att kunna glädjas åt någonting i alla fall. Barnen måste lära sig att man får 

bli arg men aldrig skada någon annan, det här nämner flera pedagoger som något viktigt.  

   Förut var det lättare att utse sig som domare. Om jag inte har sett hela förloppet vill jag vara 

försiktig med att döma eftersom barnen kan ha en egen bättre lösning. Jag försöker även att 

undvika frågan ”Varför?”. Det är inget bra ord att använda vid en konfliktsituation, bättre är 

frågorna ”Vad?” och ”Hur?” har jag kommit fram till, eftersom det gör att barnet intar en 

försvarsställning istället för att förklara vad som har hänt. Brodin & Hylander (2002) anser att när 

ett barn får utrymme och stöd att tänka efter, att överväga olika handlingsalternativ och bestämma 

sig för vad de ska göra, ökar deras känsla av kompetens. Det är just det jag vill. De flesta 

pedagoger poängterar även vad viktigt det är. Vi måste kanske lyssna mer på barnen. 

   När jag hjälper barn att hantera aggressioner lär jag mig något om min egen självkänsla och 

självkontroll. Som Pape (2001) förklarar så är det oerhört viktigt att barnen lär sig att hantera och 

styra sina aggressioner.   Några pedagoger menar att det är av stor vikt att de själva är bra 

exempel på hur de vill att barnen ska handla vid konflikter för att de inte ska leda till 

aggressioner. Uppsatsen visar tydligt att vi är förebilder för barnen. Flera författare (t ex Brodin 

& Hylander, 2002; Johannessen, 1997; Pape, 2001) menar att vi fungerar som modeller för våra 

barn. Min erfarenhet från praktiken är att det finns en del pedagoger som ofta säger en sak och 

gör en annan. De vill kanske inte se att det faktiskt påverkar? Mestadels imponeras jag av 

pedagoger som har bra lösningar vid aggressioner hos barn. En klar förutsättning verkar vara att 

inte vara rädd. Jag har haft svårt att hantera konflikter och aggressioner, när jag började att arbeta 

med barn blev jag mer säker vilket jag tror beror på att barn är oftast tydliga och det har utvecklat 

mig som person. Denna förmåga hos barn kanske vi borde ta vara på bättre ibland? Johannessen 

(1997) menar att barnen som personalen möter kan aktivera ömtåliga sidor och behov som sätter 

igång processer och känslor som inte alltid är så positiva och lätta att hantera. Pedagoger kan 

komma långt genom att betrakta utveckling som en ömsesidig process. Ingen är perfekt och jag 
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tror att det är viktigt att jag i mitt arbete i förskolan är medveten om vad jag hanterar bra och 

mindre bra så att jag som en del av ett arbetslag kan ge och ta och må bra av det.   Det finns så 

mycket intressant inom det här ämnet och undersökningen är som toppen av ett isberg. Det känns 

oerhört viktigt att våra barn växer upp till trygga människor. 

 

 

 

 

 

 

 



 - 29 - 

Litteraturlista 

 

Bodin, Marianne & Hylander, Ingrid (2002). Själv-känsla - att förstå sig själv och andra.                                            

Stockholm: Liber AB. 

 

Evenshaug, Oddbjorn & Hallen, Dag (2001) Barn- och ungdomspsykologi. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Johannessen, Eva (1997). Barn med socio-emotionella problem. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2004). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala:   

Kunskapsförlaget 

 

Lindsjö, Lasse (2005). Utagerande barn-gruppens åskledare. Förskolan, 88, 18-19. 

 

Pape, Kari (2001). Social kompetens i förskolan- att bygga broar mellan teori och praktik. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Raundalen, Magne (1997). Empati och aggression. Om det viktigaste i barnuppfostran. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Statens Kulturråd (2000). Nationalencyklopedin .Höganäs: Bra böcker. 

 

Utbildningsdepartementet (2001). Läroplaner. Solna: Lärarförbundet. 

 

 

 

 

 

 

 



 - 30 - 

Bilaga 1 

Huvudsakliga frågeområden i intervjuerna: 

Hur yttrar sig aggressioner hos barn? 

Vilka är orsakerna till aggressionerna? 

Vilka åtgärder gör ni? 
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