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Sammanfattning 

Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att 

synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser 

kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. I en strävan att utveckla både 

värdegrundsarbete och verksamhet, har det efterfrågats och skett ett sökande efter 

kunskap och verksamma strategier för att hantera vardagliga konflikter mellan barnen. 

Konflikthantering utgör dock ett mångfacetterat fält, hanteras och uppfattas på olika 

sätt, både i arbetslag och verksamhet. Det praktiska arbetet kan därmed upplevas svårt 

av pedagogerna att orientera sig i och ett helhetsarbete genomsyrar därmed inte alltid 

verksamheten. 

 

Tankestilar är starkt sammankopplade med förhållningssätt vilket bidrar till att styra 

blicken mot hur arbetet med konflikter bör hanteras. Med pedagogernas blick riktad mot 

det ‖det goda arbetet‖ kan lätt normer och värden osynliggöras inom verksamheten och 

påverka vad som blir möjligt för barnen att vara en del av.  

  

Studien belyser förskolors olika strategier att hantera konflikter och därmed vilka 

områden som fokuseras. Utifrån enkäter har pedagogernas svar utgjort en grund för att 

problematisera vilken roll konflikthantering och användandet av 

konflikthanteringsmodeller spelar i det relationella vardagliga arbetet -i strävan mot ett 

demokratiskt klimat och social hållbar utveckling. 

  

Resultatet visar att bland annat kunskap, tid och avsaknad av samsyn utgör faktorer som 

hindrar ett gemensamt arbete med konflikthantering i förskolan. Genom samtal, 

reflektion, granskning och utvärdering finns dock möjlighet att lyfta olika perspektiv 

och tankar kring använda strategier och hur de kan anpassas till verksamhetens ständigt 

reviderade behov. Där motsättningar ges utrymme får tankestilar möjlighet att mötas 

och utvecklas. Studien belyser därmed vikten av pedagogernas behov av utrymme för 

att löpande kunna granska och problematisera både förhållningssätt samt val av 

konflikthanteringsstrategier.  
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1  Inledning 

Kan konflikter mellan barnen i förskolan bidra med något konstruktivt, eller behöver de 

stoppas?   

 

I studien ser vi på konflikter som viktiga lärandesituationer vilka kan utgöra nödvändiga 

och positiva delar av mänsklig samvaro, om de hanteras konstruktivt. Konstruktiv 

konflikthantering kan därmed bidra till ett demokratiskt klimat, goda relationer samt 

stärkt gemenskap (se t.ex. Lundström, 2008; Öhman 2016).  

 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2018) granskas förskolors utförande av 

värdegrundsuppdraget, i vilken konflikthantering utgör en del. I rapporten synliggörs 

hur värdegrundsarbetet i förskolan kan förläggas till allt från enstaka tillfällen, till att 

komma genomsyra hela verksamheten. Rapporten lyfter dessutom som ett 

problemområde, vilket kräver ytterligare fördjupning, att pedagoger finner svårigheter 

med att uttrycka vad demokrati- och värdegrundsuppdraget egentligen innebär som 

begrepp och innehåll, trots att det uppfattas som utfört i den dagliga verksamheten.  

 

Det finns många förklaringar till vad en konflikt är. Lundström (2008) beskriver 

konflikter i egenhet av ―allt från krig mellan länder‖ (s. 7) till meningsskiljaktigheter 

mellan individer. Konfliktsituationer kan även utgöra möjligheter till förändring, där 

olika perspektiv kan mötas och lyftas till diskussion. Då konflikter kan ses utgöra en 

ofrånkomlig del av vardagen finns det all anledning att öka förståelsen för hur de 

uppkommer, dess dynamik samt vilka strategier det finns för att hantera dessa (se t.ex. 

Lennéer Axelsson & Thylefors, 2013).  

 

Deutsch (2002) konstaterar att det skett betydande framsteg inom konfliktstudier men 

att det trots detta fordras ökade kunskaper. Hakvoort och Olsson (2014) är inne på en 

liknande linje och konstaterar i en studie att lärare, genom utbildning kring 

konflikthantering, blir bättre förberedda för att hantera de vardagliga konflikter som 

uppstår i skolan på ett mer konstruktivt sätt. Vår studie visar att ungefär hälften av de 

tillfrågade pedagogerna önskar mer utbildning kring konflikthantering och att endast en 

femtedel anser att de har fått kunskap kring konflikthantering genom sin tidigare 

utbildning.  

 

Hakvoort, Lindahl och Lundström (under utgivning) lyfter konflikthantering som ett 

mångfasetterat och växande forskningsfält, vilket därmed kan vara svårt att överblicka. 

För att stödja lärare och lärarutbildare i deras sökande efter strategier för 

konflikthantering i skolan har forskarna tagit del av hundratals publikationer världen 

över mellan åren 1996-2015. Genom publikationerna har teman kring konflikthantering 

lokaliserats, vilka påvisar både bestående förhållningssätt under den aktuella 

tidsperioden, men också uppkomst av nya. 
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I ett försök att överblicka området har vi valt att använda oss av ett vitt omfång av 

litteratur om konflikter och konflikthantering. Dels i syfte att förstå förekomsten av 

tankestilar (Fleck, 1997) men också hur dess uttryck påverkar konflikthanteringsarbete i 

förskolan. Detta menar vi är av vikt då arbetet med barnen inte bara påverkas direkt av 

de föreställningar pedagogerna har om konflikter, utan även genom de förutsättningar 

som omedvetet skapas i den vardagliga verksamheten. Inom vår studie utgör därför 

tankestilar en viktig komponent för att förstå studiens resonemang. Edling (2012) 

uttrycker att diskurser bygger på sociala relationer och påverkar vad som blir möjligt 

inom olika kontexter, däribland förskolans. Relationer utgör dock i sig komplexa 

processer vilka påverkas av hur människor bemöts (Edling, 2012; Rantala, 2016). 

Föreställningar om vår verklighet, av de ―sanna‖ värdena, bidrar därmed till riktlinjer 

kring det vi vill uppnå. Detta innebär att även de värden som inte betraktas lika viktiga 

bör tas med i beaktning, då dessa kan tänkas upprätthålla strukturer vilka med viss 

enkelhet osynliggör samtalsmönster och handlingsmöjligheter.  

 

För att fånga olika dimensioner av konflikthantering inspireras vår studie av ett 

postmodernt perspektiv, där fokus särskilt betonar nyansering, mångfald och kontext. Vi 

utger oss inte för att genomföra en renodlad postmodernistisk studie, dock menar vi att 

perspektivet öppnar upp för att diskutera hur pedagogers användande av en specifik 

konflikthanteringsmodell kan förhålla sig till förskolan som verksamhet, vilket vi 

karaktäriserar som en föränderlig och rörlig kultur. Resultatet i studien ger uttryck för 

att användandet av en specifik konflikthanteringsmodell inte kan anses vara tillräckligt 

för att arbeta långsiktigt med att utveckla barns konflikthanteringsförmågor, något vi 

menar är värt att problematisera. 

 

Dahlberg, Moss & Pence (2014) för, ur ett postmodernt perspektiv, en diskussion om att 

det i förskolan pågår ett sökande efter effektiva sätt att ‖förädla‖ verksamheten. 

Därigenom försök att finna metoder, likt modeller och program, vilka kan reproduceras 

och exporteras oberoende av kultur och kontext. Hakvoort (2010) beskriver att det idag 

finns otaliga modeller och program, många med positiva utfall, vilka syftar till att bland 

annat förebygga, lösa eller stoppa konflikter. Fokus i de olika modellerna fördelas enligt 

forskaren ofta på skilda delar i arbetet med barnen, till exempel på empati och klimat, 

individers olika behov, medling eller tillrättavisning. Hakvoort uttrycker att det därmed 

kan bli svårt för lärarna att göra ett medvetet val av de modeller som erbjuds på 

marknaden (jämför med hur detta resonemang förs i Myndigheten för skolutveckling, 

2003), då lärarna behöver kunskaper som sträcker sig över ett brett fält, vilket återfinns 

inom flera olika domäner. 

 

Tidigare studier har tagit stöd i Cohens konfliktpyramid (se Hakvoort, 2010 för en 

beskrivning). Med hjälp av modellens fyra nivåer har olika former av 

konflikthanteringsmodeller kunnat sättas i ett förhållande till varandra, vilket i sin tur 

bidrar till att skapa en övergripande struktur över dessa, ofta skilda, fokusområden. 

Detta öppnar samtidigt upp för möjligheten att inta en helhetssyn på hur konflikter kan 

komma att hanteras på olika sätt och med olika medel. Med fokus på nyansering, 
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mångfald och kontext kan Cohens konfliktpyramid stödja fenomenet vi intresserar oss 

för - konflikthantering.  

 

Hanteringen av relationsskapande i förskolan, medveten och omedveten, kräver enligt 

Edling (2012) kritiska reflektioner och kunskap på ett flertal plan. Vikten av att 

kartlägga verksamhetens unika behov lyfts som ett led i ett långsiktigt arbete 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). Enligt Skolinspektionen (2018) utgör tid, 

diskussion och reflektion viktiga förutsättningar för att arbeta med konstruktiv 

konflikthantering. Utifrån detta resonemang lyfter vår studie medvetet upp pedagogers 

efterfrågan av reflektionstid i arbetslaget för att skapa samsyn kring konflikthantering 

och relationsskapande i förskolan. I detta uppstår en rad funderingar och möjliga 

frågeställningar. Det vi särskilt väljer att fokusera kan sammanfattas i frågorna: Vilken 

påverkan har pedagogernas syn på konflikthantering för barnens möjligheter att 

utveckla tillitsfulla relationer? Finns det tid och möjlighet att följa upp, utveckla och 

utvärdera arbetet med konflikter och de konflikthanteringsmodeller som sätts i bruk?  

 

En annan viktig utgångspunkt i detta resonemang är därför social hållbarhet, vilket 

bygger på ett starkt förhållande till demokratiska aspekter, där delaktighet och 

inkludering utgör grundläggande faktorer för en positiv utveckling (se bl.a. Skolverket, 

2016). Därmed kan det synas finnas en röd tråd mellan förskolans arbete med konflikter 

och social hållbarhet. Vi menar dock att det krävs kunskap och ett organiserat arbete om 

grundläggande värderingar, som bland annat bygger på samsyn i arbetslaget, för att i sin 

tur möjliggöra för barnen att skapa och bygga vidare på trygga relationer.  

 

Studien har haft ambitionen att undersöka verksamma pedagogers upplevelser och 

erfarenheter kring konflikthantering mellan barnen i förskolan. Utifrån pedagogernas 

svar vill vi som en del i studien diskutera på vilket sätt användandet av 

konflikthanteringsmodeller kan bidra med ‖hjälpmedel‖ i förhållande till ett 

demokratiskt klimat och social hållbar utveckling.  

 

I studien redovisas ett urval av de modeller som cirkulerar och används ute på förskolor 

i förhållande till konflikthantering. Hälften av de tillfrågade pedagogerna använder sig 

vid tillfället av studien av en konflikthanteringsmodell. De modeller respondenterna 

uttrycker sig använda är: StegVis, Collaborative and Proactive Solutions (CPS), 

Nonviolent communication (NVC), Lågaffektivt bemötande (LAB) samt 

Brottsoffermyndighetens material ―Liten‖. Pedagogernas erfarenheter och upplevelser 

utgör underlag för studiens analys och diskussion i relation till de upplevelser 

pedagogerna som inte använder sig av någon modell ger uttryck för. På så sätt har vår 

studie en viss bredd i sitt empiriska material. I resultatet synliggörs och diskuteras 

skillnader och likheter i pedagogernas uppfattningar och erfarenheter. Målet med 

studien har aldrig varit att bedöma eller ställa de olika modellerna mot varandra för att 

studera ‖effektivitet‖, istället intresserar vi oss för vilken betydelse och roll 

konflikthanteringsmodeller fyller i det vardagliga arbetet med konflikthantering i 

förskolan.  
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1.1  Problemformulering 

Tidigare forskning inom området vi intresserar oss för lyfter en osäkerhet kring hur 

konflikter mellan barnen i förskola och skolan ska hanteras. Detta har bland annat 

inneburit ett sökande, både från pedagoger och kommuner, efter mer utbildning och 

verksamma metoder att förhålla sig till. Däribland olika konflikthanteringsmodeller. 

Forskningsfältet kring konflikter och konflikthantering är brett och belyser begreppet 

och fenomenet i fokus ur en mångfald vinklar. Det perspektiv lärarna intar påverkar inte 

bara dess föreställningar och förhållningssätt till konflikter och konflikthantering, utan 

även deras val av strategier för att hantera vardagliga konflikter. I förskolan påverkar 

med viss naturlighet rådande tankestilar pedagogernas uppfattningar, och genom detta 

vilka normer och värden som anses viktiga. Detta påverkar inte bara den gemensamma 

kommunikationen utan även hur relationer får möjlighet att utvecklas.  

 

1.2  Syfte 

Syftet med studien formuleras med en tanke om vikten av de övergripande frågor vi 

formulerar i inledningen. På så sätt kan det argumenteras kring att studiens syfte utgör 

ett undersökningsbart och en mer preciserad formulering av dessa övergripande frågor. 

Syftet med studien är att studera och problematisera hur pedagoger upplever och 

förhåller sig till arbetet med konflikthantering mellan barnen i förskolan, samt vilken 

roll konflikthantering och användandet av konflikthanteringsmodeller spelar i det 

relationella vardagliga arbetet -i strävan mot ett demokratiskt klimat och social hållbar 

utveckling. 

 

1.2.1  Frågeställningar 

Utifrån syftet formulerar vi ett antal forskningsfrågor vilka ställs till vårt empiriska 

material, vilka kommer att besvaras i slutet av studien: 

 

 Vilka förutsättningar har pedagogerna för att utvärdera och utveckla arbetet med 

att hantera de konflikter som uppstår mellan barnen i förskolan?   

 

 Upplever pedagogerna att en konflikthanteringsmodell kan bidra med tillräcklig 

kunskap för att arbeta långsiktigt med att utveckla barns 

konflikthanteringsförmågor?  

 

 Hur förhåller sig pedagogerna till konflikthantering i förskolan? 
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2  Bakgrund 

2.1  En mindre forskningsöversikt och precisering 

2.1.1  Hållbarhet och social hållbarhet 

I arbetet med hållbar utveckling utgör barnen viktiga aktörer både nu och i framtiden då 

vi alla, såväl barn som vuxna, är en del av och ansvariga för vår gemensamma värld. 

Hållbar utveckling kan delas in i tre olika sammanbundna dimensioner - den 

ekonomiska, den miljömässiga och den sociala (se bl.a. Borg, Winberg & Vinterek, 

2017; Öhman, 2016). I den här studien läggs ett särskilt fokus på den sociala 

dimensionen, vilken inbegriper hur vi människor är beroende av varandra, och på så sätt 

berörs bland annat fenomen som hälsa, mänskliga rättigheter, rättvisa, jämställdhet, 

solidaritet, kulturell mångfald, interkulturell förståelse och fred. I förskolan kan social 

hållbar utveckling också handla om de sociala relationerna och samtalets betydelse för 

ett demokratiskt förhållningssätt (Öhman, 2016). 

 

Det moderna samhället är under ständig utveckling och förändring med ökande 

skillnader i barns levnadsförhållanden, en förändring som dessutom sker under en 

accelererande globalisering (för en diskussion se Sheridan, 2001). Detta för med sig att 

det är svårt att förutse vilken kompetens barn behöver utveckla i förskolan idag för att 

utgöra medlemmar i ett globalt samhälle av i morgon (Johansson, 2009; Sheridan, 

2001). Johansson (2009) argumenterar för att hållbar utveckling och globalt 

medborgarskap rör förhållandet mellan individen och gemenskapen och att det svenska 

samhället på så sätt alltmer utvecklas mot både individualisering och globalisering. 

Denna utveckling ger en spänning mellan individens frihet och det ansvar individen har 

för andra och världen. I Johanssons studie undersöks dessutom de moraliska problem 

som uppstår i förskolan i interaktionen mellan barn och lärare som en möjlighet för de 

inblandade att utveckla förståelse för hållbar utveckling. Vardaglig interaktion i 

förskolan ger också barnen möjlighet att utveckla sin förståelse av sig själv, kamraterna 

och världen. Förskolan utgör på så vis en plats där olika åsikter och värderingar möts 

och lyfts upp i ljuset, vilket blir nödvändigt då dagens samhälle inte bygger på ett 

gemensamt värdesystem utan på en mångfald av värderingar (Johansson, 2009). 

Utbildning för hållbar utveckling bör som en följd av detta lyfta värdet av mångfald och 

respekt för olika synvinklar (se bl.a. Wals & Benavot, 2017). 

 

För att främja utbildning för en hållbar utveckling inom samtliga tre områden har den 

internationella handlingsplanen Agenda 2030 utarbetats, vilken förväntas skapa en 

gemensam arena för samtliga Förenta nationernas medlemsstater att arbeta efter och 

ansvara för under perioden år 2015–2030 (United Nations, 2015). Handlingsplanen 

inbegriper 17 globala utvecklingsmål, varav mål nummer fyra lyfter utbildning och 

möjligheten till ett livslångt lärande för alla. Utvecklingsmålet är tänkt att säkerställa att 

alla lärare innan år 2030 förvärvar kunskap och kompetens, vilken krävs för att främja 

en hållbar utveckling innefattande aspekter som främjandet av en fredskultur byggd på 

icke-våld. Förenta nationerna uttrycker detta i termer av: 
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We are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are free from 

fear and violence. There can be no sustainable development without peace and no peace 

without sustainable development (United Nations, 2015, s.4). 

 

2.1.2  Kommunikation och relationsskapande 

Ett flertal studier visar på att kommunikation utgör en grundsten vad gäller människors 

förhållande och relationer till varandra. I en rapport från Myndigheten för 

skolutveckling (2003) lyfts särskilt samtalet upp som ett viktigt redskap i 

konflikthanteringsarbetet (Zackari & Modigh, 2000, i Myndigheten för Skolutveckling, 

2003). Hakvoort och Friberg (2015) beskriver att kommunikation dels handlar om att få 

uttrycka sig och att bli lyssnad på, men att det också handlar om insikt kring egna 

förmågor och samhörighet med andra. Forskarna synes mena att kommunikation inte 

bara handlar om det talade språket, utan även om egna och andras ―känslor och behov‖ 

(s. 18). Detta resonemang visar på vikten av att barn och vuxna bör utforska och bygga 

vidare på erfarenheter kring vad begrepp som tolerans, empati och perspektivtagande 

innebär, både i teori och praktik. Slutsatsen blir därmed att pedagoger i förskolan, 

vilken utgör en kulturskapande mötesplats, bör reflektera över hur kommunikation 

hanteras och arbetas med i den dagliga verksamheten.  

 

Dahlberg, Moss och Pence (2014) lyfter kommunikation som en process, snarare än ett 

resultatinriktat sätt att handla på. Mångfald bidrar till variation, vilket medför att 

gränsöverskridande möten och kommunikation kan utgöra ett verktyg för att utforska 

vad som blir möjligt när det individuella möts i det gemensamma, eller annorlunda 

uttryckt när förutfattade meningar möter reflektion. Utan en förutbestämd ―sanning‖, 

menar forskarna, att det blir möjligt att öppna upp för olika sätt att tänka, känna och 

vara. Forskarna menar vidare att kunskap inte utgör ett statiskt begrepp, utan utgör 

istället ett begrepp som kan omvandlas och omförhandlas genom ett samspel av 

kommunikation och relationer. På det viset utgör vi alla en viktig del i att utmana 

tankesätt och föreställningar som vilar på ett ―antingen/eller‖-förhållande (s. 76).  

 

Genom att skapa utrymme för dialog kan kommunikation utforskas på många olika sätt 

och bygga vidare på meningsfulla sammanhang (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Detta 

förutsätter att pedagogen aktivt lyssnar på barnens frågor samt inte bara utmanar barnen, 

utan även sitt eget förhållningssätt och värderingar vad gäller barnen som aktiva 

medkonstruktörer (Dahlberg, Moss & Pence, 2014; se även hur detta uttrycks i 

Myndigheten för Skolutveckling, 2003). Det innebär att pedagogerna i sin tur behöver 

utrymme i arbetslaget för att lyfta och diskutera vad den samtalsdiskurs som råder på 

förskolan innebär (för ett ytterligare resonemang kring detta, se Myndigheten för 

Skolutveckling, 2003). 

 

Frelin och Grannäs (2010) anser att de små meningsskiljaktigheter som uppstår i de 

dagliga interaktionerna bör få mer uppmärksamhet då dessa förhandlingar kan leda till 

intersubjektiva relationer. Bland annat lärarens relation med barnen skapar 
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grundförutsättning för och färgar samspelet kring konflikthantering (jämför med 

Thornberg, 2010). Som en följd av detta argumenteras det för vikten av att bygga upp 

ett relationskapital till barnen genom en förtroendefull relation baserad på ömsesidig 

respekt (Frelin & Grannäs, 2010).  

 

2.1.3  En holistisk syn på konflikthantering - Cohens konflikthanteringspyramid 

Hakvoort (2010) använder sig av Cohens konfliktpyramid för att på ett systematiserat 

sätt tydliggöra förhållanden mellan olika konflikthanteringsmodeller. Då konflikter 

skapar förhållanden som skrider över gränser uttrycker hon att nivåerna i pyramiden inte 

kan var statiska, utan bör ses som en helhet och verka nivåöverskridande. Detta har 

stora likheter med den ursprungstanke som utvecklades av Cohen (2010; se även 1995, 

2005).  

 

Cohens konfliktpyramid utgår från fyra 

olika nivåer vilka avser belysa skilda 

fokusområden kring hantering av 

konflikter (se figur 1). Den första nivån, 

som placeras i pyramidens bas, lyfter 

Hakvoort (2010) särskilt betydelsen av 

fokus på miljö och attityder, vilka ses som 

stödjande aspekter för konflikthantering. 

Preventiva konfliktprogram fokuserar på 

arbete utifrån värdegrund, kommunikation 

och socioemotionell utveckling för att 

bygga goda förutsättningar för trygga och 

respektfulla relationer, vilket anses vara 

grunden i framgångsrik konflikthantering (se även Hakvoort & Olsson, 2014).  

 

Den andra nivån berör konflikthantering genom medling, parterna emellan, för att 

återupprätta en relation (för en diskussion om detta se Kolfjord, 2010). Utifrån detta 

argumenterar Hakvoort (2010) för att konflikter är ‖existerande‖ men kan leda till 

positiv utveckling om de hanteras på ett konstruktivt sätt (se t.ex. Deutsch, 2000). 

Genom kunskap och med stöd av verktyg och dialog kan konflikter mötas utifrån olika 

perspektiv. Detta är en särskilt upplyft förutsättning för att finna ömsesidiga lösningar. 

Bickmore (2011) menar utifrån ett resonemang om detta att konstruktiva dialoger i 

samband med förhandlingar om ömsesidiga lösningar på konflikter utgör viktiga 

element i demokratin (se även hur Hakvoort & Olsson, 2014, argumenterar om detta).  

 

Den tredje nivån i pyramiden lyfter en utomstående part som central för att medla i de 

konflikter där kommunikationen har brustit. Hakvoort (2010) menar att det inte alltid är 

möjligt för de inblandade att finna en gemensam lösning eller gynnsamma sätt att 

hantera uppkomna motsättningar på. Utifrån Cohens pyramid kan det sägas att det är 

tänkt att en tredje part kan medverka och utgöra ett stöd. Genom att skapa möjligheter 

Figur 1 - Konfliktpyramid 
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för att återupprätta den kommunikation som gått förlorad, kan olika former av medling 

bidra till konstruktiv konflikthantering parterna emellan.   

 

Den fjärde nivån, vilken utgör toppen på pyramiden, lyfter konflikter som med 

nödvändighet behöver stoppas omgående. Hakvoort (2010) uttrycker att den översta 

nivån i pyramiden rimligtvis bör utgöra den minsta delen. Detta då hanteringen i sig inte 

leder till att närma sig konflikten på ett sätt som är bärande för idén om att finna 

gemensamma lösningar eller vara relationsskapande. Dessa konflikter, hävdas det, 

kräver vidare samtal och reflektioner för att få ökad kunskap och insikt om hur det egna 

förhållningssättet påverkat situationen och vilka värden som kommit till uttryck 

(Hakvoort, 2010).  

 

2.1.4  Förskolans värdegrundsarbete 

Skolinspektionen (2012) beskriver i en rapport värdegrundsarbetet som något som ska 

genomsyra lärarens förhållningssätt. Det innebär dels hur läraren bemöter och samtalar 

med barnen i syfte att stödja barnen i utvecklandet av värden, normer och attityder som 

överensstämmer med de demokratiska värderingar som det svenska samhället sägs vila 

på. Normer utgör i detta regler och förväntningar på individers beteende och handlingar 

i olika situationer (se t.ex. hur detta formuleras i Ribaeus, 2014;Thornberg, 2004; 

Öhman, 2016). Vissa handlingar kommer i samhället därmed ses som önskvärda och 

andra opassande. Värden ges i detta en funktion som vägledande för våra handlingar 

och föreställningar och utgör grunden för samhällets normer.    

 

Thornberg (2004) använder begreppet värdepedagogik som ett sätt att fördjupa denna 

diskussion, vilket i förhållande till värdegrund enligt honom utgör ett mindre bundet och 

låst begrepp. Författaren delar in begreppet i en explicit och en implicit värdepedagogik. 

De värden och normer som finns beskrivna i läroplanen samt de arbetsmetoder 

pedagogerna använder sig av för att förmedla dessa utgör exemplifieringar av en 

explicit värdepedagogik. I samband med konflikthantering kan detta innebära att 

pedagoger finns med som stöd i arbetet med att hantera barns konflikter, detta för att 

‖guida‖ dem i strategier för att hantera konflikter på ett sätt som överensstämmer med 

vissa explicita värden och normer. De värden och normer som istället förmedlas till 

barnen genom pedagogernas förhållningssätt och handlingar benämns implicita värden. 

När pedagogerna exempelvis skuldbelägger barn i samband med konflikthantering, kan 

de implicita värden som förankras hos barnen innebära att allas röster och perspektiv 

inte är lika mycket värda (Thornberg, 2004). 

 

2.1.4.1  Förskolans läroplan 

I förskolan läggs på många sätt grunden för barns förståelse av demokrati. 

Demokratiuppdraget inbegriper att aktivt stimulera barn att utveckla respekt för vårt 

samhälles grundläggande demokratiska värderingar samt förståelse för egna och andras 

rättigheter och skyldigheter (detta uttrycks bl.a. i Skolverket, 2016). Förskolan ska 

genom ett demokratiskt arbetssätt synliggöra och lyfta frågor om rättvisa och 

jämställdhet, tydliggöra värderingar samt ge barnen förutsättningar att utveckla hänsyn 
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till och omtanke om andra samt förståelse för andra individers situation, villkor och 

värderingar. I förskolan ska barnen på så sätt ges möjligheter att utveckla sina förmågor 

att förmedla tankar, argumentera för åsikter, reflektera och lyssna. Läroplanen lyfter 

förskolan som en levande, social och kulturell praktik, vilken möjliggör för barn att öka 

sin sociala och kommunikativa kompetens samt att ge förutsättningar för att skapa 

trygga och hållbara relationer. Slutligen uttrycker läroplanen också att arbetslaget ska: 

 

 … stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Skolverket, 2016, s. 9).  

 

Förskolans reviderade läroplan, vilken börjar gälla från den första juli 2019 (Skolverket, 

2018) specificerar dessa formuleringar ytterligare genom att tillföra begreppet 

förebyggande, vilket förklaras genom att pedagogernas aktiva närvaro utgör en 

möjlighet att ytterligare stödja barnen i deras kommunikation. I den reviderade texten 

lyfts begreppet hållbar utveckling in tillsammans med beskrivningar om att utbildningen 

ska ― ... utmana och stimulera ... intresse för hälsa, och välbefinnande samt för hållbar 

utveckling‖ (Skolverket, 2018, s. 6). Detta innebär ett förtydligande från tidigare och 

betonar ytterligare vikten av att förstå förskolan som en aktiv, ―social och kulturell 

mötesplats‖ (s. 2). Kommunikation och delaktighet ska dessutom genomsyra 

verksamheten, för att på så sätt skapa utrymmen för att utveckla tankar och förståelse 

för egna och andras valmöjligheter även i ett internationellt perspektiv. Tillsammans 

kan olika erfarenheter och perspektiv mötas. Med pedagogers stöd kan innebörden av 

ett abstrakt begrepp som demokrati gemensamt utvecklas såväl i teori såväl som praktik. 

Pedagogerna utgör därmed en betydande förebild vad det gäller att bemöta och stödja 

barns hantering av konflikter och relationer, både i verksamheten men också i ett större 

perspektiv. Kunskap och utveckling av verksamhetens innehåll, metoder och utförande, 

behöver därför kontinuerligt och systematiskt utvärderas för att skapa förståelse över de 

behov och möjligheter barn ges (Skolverket, 2018).  

 

2.1.4.2  Demokrati i förskolans vardag 

Förskolan beskrivs som vilande på demokratisk grund, vilket innebär att verksamheten 

ska bedrivas genom demokratiska former och genom ett demokratiskt arbetssätt (Arnér, 

2009). Biesta (2009) för en argumentation om att demokratibegreppet i ett pedagogiskt 

sammanhang handlar om en aktiv process där barns och lärares handlingar möts i 

enighet och oenighet, som en process inom vilken ömsesidig förståelse för våra 

olikheter skapas. Utifrån detta perspektiv kan det hävdas att konflikter och dess 

hantering är grundläggande för att bevara och utveckla demokrati (se t.ex. Bickmore, 

2004). Hakvoort och Olsson (2014) har i en studie specifikt undersökt lärares tolkningar 

av skolans demokratiska uppdrag. De hänvisar till att det demokratiska uppdraget och 

konfliktlösning utgör två oskiljbara områden, men att lärare tolkar uppdraget olika och 

därmed också kommer att utföra uppdraget på skilda sätt. Vidare resultat visar att sju av 

tio deltagare uttryckte bristen på kollegiala diskussioner som ett hinder för att 

strukturera och genomföra det demokratiska uppdraget på ett bättre sätt. 
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Edling (2012) poängterar vikten av tolerans som ett specifikt pedagogiskt värde. Detta i 

en tid där det finns ett ökande behov av att hantera konflikter som uppstår till följd av en 

diversifiering av samhället, vilket exemplifieras genom diskussioner om fientlighet, 

rädsla och hat mot dem som uppfattas som annorlunda. Vidare skriver Edling att 

tolerans baserad på respekt för mångfald har kommit att betraktas som ett demokratiskt 

ideal, vilket tyder på en tro att människors beteende kan formas i en viss riktning och 

generera de resultat som behövs för att uppnå mer fredliga relationer. Dessutom hävdas 

att människor som själva ser sig som toleranta, i interaktion med andra kommer att 

behöva utmana bilden av sig själva som goda människor då deras handlingar och 

reaktioner kommer att störas av undertryckta känslor. En irritation eller rädsla kan 

triggas igång av små händelser i mötet. Som exempel ges att barn ofta i tidig ålder får 

lära sig att inte samtala med främlingar då det kan utgöra fara. Denna syn på och rädslan 

för främlingar riskerar att följa med barnen när de växer upp som undertryckta känslor 

och påverkar senare deras handlande, ofta omedvetet. Utöver dessa undertryckta 

känslor, vilka kan kollidera med ett demokratiskt ideal, kommer handlandet och 

tankarna också att påverkas av sociala konventioner, fördomar och rådande kultur. Då 

kultur är under ständig förändring menar Edling att det behövs utrymme för lärarna att 

problematisera mellanmänskliga relationer, vilket kan tvinga lärarna att förändra ett sätt 

att se på barn och ge plats åt fler nyanser (Edling, 2012).  

  

Demokrati är följaktligen ett begrepp som behöver levandegöras i arbetslaget, för att i 

samtal, diskussion och reflektion tydliggöra dess innebörd. Karlsson (2014) menar att 

innebörden av begreppet rent av kan bli obrukbart om det används oreflekterat och utan 

definition. Dessa slutsatser framkommer även i Skolinspektionen (2012) som 

genomförde en kvalitetsgranskning av skolors arbete med värdegrund och demokrati. I 

rapporten uttrycks ett behov av att lärare utvecklar en gemensam syn på 

demokratiuppdraget, ett kritiskt förhållningssätt samt ett självkritiskt reflekterande 

synsätt. Detta för att synliggöra och medvetandegöra de normer och värden som 

kommer till uttryck men också för att lyfta olika perspektiv för diskussion.  

 

2.1.5  Några exempel på konflikthanteringssmodeller 

Begrepp som modell, förhållningssätt och metod benämns på varierande sätt inom 

konflikthanteringsområdet. I vår studie har vi valt att samla olika förhållningssätt och 

modeller under samma rubrik trots att dessa till stora delar har olika rötter och därmed 

definieras olika genom forskning, studier och litteratur (i detta har vi låtit oss inspireras 

av Lennéer Axelson & Thylefors, 2012). 

 

2.1.5.1  StegVis / Second Step  

McMahon et al. (2000) genomförde en studie för att undersöka hur implementeringen 

av konflikthanteringsmodellen Second Step påverkar förskolans våldsförebyggande 

arbete. Forskarna menar att vi för att bekämpa problemet med våld i vårt samhälle 

behöver ett multimodalt tillvägagångssätt, och att vi måste börja med de yngsta barnen. 

Vidare menar forskarna att färdigheter som empati och problemlösning samt förmågan 
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att hantera ilska kan förebygga våld varför detta blir viktiga områden att fokusera. 

Resultatet av studien indikerade att användandet av just denna specifika 

konflikthanteringsmodell minskade verbal aggression samt att de medverkande barnens 

aggressiva och problemskapande beteende minskade. Därmed kan sägas att studien ger 

ett visst stöd för användning av Second Step i förskolan. Vidare ställer sig forskarna 

dock frågan om förändringarna av barnens beteende beror på implementeringen av 

programmet eller på andra aspekter då studien saknade kontrollgrupp.  

 

Schick och Cierpkas (2006) genomför en utvärdering av Faustlos (vilket är den tyska 

versionen av StegVis) som delvis bekräftade resultatet från den ovan nämnda studien. 

Utvärderingen visade att barnen förbättrat sin sociala och kognitiva kompetens, sin 

förmåga att identifiera och skilja på olika känslor, sin förmåga att på ett kreativt sätt lösa 

sociala problem samt att på ett mer socialt kompetent och konstruktivt sätt hantera 

konfliktsituationer. För att sammanfatta kan det därför sägas att barnen i mindre 

utsträckning använde verbal aggression samt utvecklade olika tekniker för att lugna ner 

sig. I studien observerades också en ökad förmåga till turtagning bland barnen. I studien 

av Schick och Cierpka (2013) konstaterades även att olika internationella studier av 

Second Step kommit fram till ett relativt enhetligt resultat. Barn som i förskolan arbetat 

med programmet visar helt enkelt upp en högre social och känslomässig kompetens och 

ett mindre aggressivt beteende i jämförelse med kamrater som inte tagit del av 

programmet. Vidare beskriver forskarna att studier visar andra fördelar med 

implementeringen av programmet, exempelvis ett förbättrat lärandeklimat och en ökad 

verbal kompetens hos barnen (se t.ex. Bowi, Ott & Tress, 2008, i Schick & Cierpka, 

2013). Utöver detta menas att de medverkande lärarna också uttrycker att de 

personligen kan dra nytta av programmet i sitt professionella arbete (Schick & Cierpka, 

2013).  

 

Bickmore (2011) för ett resonemang om att programmet i vissa fall används utan att 

lärarna genomgått någon utbildning, vilket hon menar förmodligen begränsar lärarnas 

förmåga att implementera och anpassa materialet utifrån barngruppens rådande kultur 

och konfliktdynamik. En av respondenterna i studien beskriver till exempel vikten av 

kollegiala samtal för att komma överens om hur materialet ska användas och anpassas 

till barngruppen, för att fungera på ett sätt som ger positiva resultat. 

 

StegVis har i samband med att vår studie genomfördes vidareutvecklats och går numera 

i Sverige under namnet Stegen (http://www.gislasonlowenborg.com/stegen-stegvis/). 

 

2.1.5.2  CPS - Collaborative and Proactive Solutions 

En annan konflikhanteringsmodell som används är Collaborative and Proactive 

Solutions (CPS). I relation till denna modell beskriver Greene (2011) att vi under de 

senaste 40 till 50 åren ansett att barnens utmanande beteende berott på bristande 

föräldradisciplin eller dysfunktionella familjeförhållanden. Under samma period har 

också psykiatriska diagnoser blivit ett allt vanligare sätt att försöka förstå, kommunicera 

kring och kategorisera barns utmanande beteenden. Vidare menar Greene att diagnoser 
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tenderar att medföra att problemet läggs inom barnet, vilket kan distrahera lärare från att 

identifiera de aspekter som ligger till grund för det utmanande beteendet. Detta får 

delvis stöd av Greene (2018) som menar att vi är tvungna att ta en annan väg, bort från 

makt och kontroll och istället lägga mer fokus på samarbete. I detta behöver vuxna 

förändra sitt förhållningssätt gentemot barn och finna nya vägar för att bättre stödja dem 

i att lyckas leva upp till de förväntningar och krav de möter (jämför med hur Greene, 

2011 resonerar). Om lärare istället ser på barns utmanande beteende som bristande 

färdigheter tillhandahålls ett mer empatiskt och verkningsfullt sätt att se på barnen, än 

vad en diagnos kan medföra (Greene, 2018). Fortsättningsvis menas att utmanande 

beteende uppvisas när den omkringliggande undervisningsmiljön ställer högre krav än 

vad barnen har förmåga att hantera. De utlösande situationerna kommer därmed att vara 

högst förutsägbara, vilket innebär en möjlighet för lärarna att förebygga problemen 

innan de uppstår. Det nya perspektivet menar Ross ger lärare större möjligheter att 

hjälpa och stödja barnen i deras utveckling av de outvecklade färdigheterna.  

  

CPS handlar om att vuxna måste byta perspektiv och se på barns utmanande beteende 

på ett nytt sätt, lära sig att kommunicera med barnen samt arbeta tillsammans med 

barnen för att i samarbete lösa problemet på ett varaktigt sätt (Greene, 2011). Greene 

(2018) menar att vuxna alltför ofta lägger skulden på barnen och kopplar barnens 

utmanande beteende till dess personlighet. I detta uttrycks att barnen vanligtvis bara 

söker uppmärksamhet, är manipulativa eller testar gränser. Istället måste utmanande 

beteende ses i förhållande till barns utveckling då de relativt regelbundet förekommer i 

relation till mindre utvecklade färdigheter. Problemen uppkommer vanligtvis vid 

specifika situationer där barnens avsaknad av färdigheter kommer i konflikt med kraven 

undervisningsmiljön ställer på barnen, vilket i sin tur resulterar i ett utmanande beteende 

(Greene, 2018). När olösta problem löses tillsammans utgör lärare och barn 

samarbetspartners i att finna lösningar till de problem som bidrar till det utmanande 

beteendet (Greene, 2018). Att byta perspektiv och arbeta utifrån CPS innebär enligt 

Greene (2018) en stor förändring av både förhållningssätt och arbetsmetoder, vilket han 

menar kräver engagemang av både lärare och chefer (se även Greene, 2011).  

  

I två studier hävdar Greene (2011, 2018) att skolor som implementerat CPS-modellen 

har upplevt dramatiska förbättringar av barns beteende och att relationen mellan barn 

och lärare avsevärt förbättrats. Vidare menar Greene att ny forskning indikerar att 

samarbetsbaserad problemlösning samtidigt hjälper barn att utveckla andra kunskaper, 

såsom ärlighet, empati, förmågan att förstå orsak och verkan samt förmågan att ta 

andras perspektiv (se särskilt Greene, 2018).  

 

2.1.5.3  Nonviolent communication (NVC)   

Marshall Rosenberg (2005, 2007), grundare av Nonviolent communication (NVC) 

uttrycker förhållningssättet som en vägvisare till ökad medvetenhet om hur det sätt vi 

väljer att uttrycka oss på och lyssna till andra, påverkar hur vi förhåller oss till varandra. 

I NVC betonas ett individuellt ansvar för att bidra med ett ‖medkännande tillstånd‖ (s. 

20) inför andras uttryck och därmed en icke-våldskommunikation. Detta innebär att vara 
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uppmärksam på hur vi genom språket bemöter varandra. Baran (1998), inspirerad av 

Rosenberg, lyfter att ―språkligt våld‖, kan uttryckas på avsiktliga sätt men också 

osynliggöras genom det vardagliga talet. Genom NVC kan egna behov uttryckas, 

samtidigt som det ger utrymme för att ta del av andras perspektiv, utan att blanda in 

outtalade och förutfattade meningar, vilka kan leda till missförstånd och konflikter. 

NVC fokuserar därmed på hantering av språket som en process. 

  

Baran (1998) uttrycker att NVC manar till att se förbi ett ―statiskt‖ synsätt om individer 

som objekt. Han resonerar vidare hur NVC som förhållningssätt kan bidra till att minska 

både kontroll och förutfattade meningar om de människor vi kommunicerar med. 

Rosenberg (2007) hänvisar till att NVC handlar om ärlig kommunikation, utifrån empati 

om andra och som är fri från skuldbeläggande. För att detta ska bli möjligt uttrycker han 

att vi behöver lyssna på varandra, att lyssna till andras behov istället för att höra kritik. I 

dessa fall, uttrycker författaren (2007), att den typen av språk istället kan föra med sig 

en maktdimension, eller bibehålla en sådan, vilket uppstår i form av vad vi kategoriserar 

motparten som. Det kan t ex handla om hur vi tolkar in egna och andras bra eller dåliga 

beteenden och därmed gör ‖moraliska bedömningar‖ (s. 41). Således, uttrycker han, 

möts inte heller parterna med ömsesidig respekt.  

  

Författarna Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) lyfter hur kommunikationen 

utifrån ett NVC-perspektiv kan beskrivas. Förhållningssättet bygger på fyra olika delar, 

vilka syftar till att medvetande- och tydliggöra kommunikationen. Dessa delar bör 

därför utgå från ett tydligt ‖jag‖-perspektiv för att undvika att blanda egna förväntningar 

med andras. I den första delen uttrycks det som observeras, d v s fakta genom det vi 

säger eller lyssnar till, utan att tolka in och göra egna värderingar eller bedömningar. 

Den andra delen handlar om vilka känslor som uttrycks, vilka behöver uttryckas från 

egna behov och inte lägga skuld på den andra parten. Den tredje delen hänvisar de till 

att de egna behoven behöver separeras i förhållande till vad vi önskar, då dessa kan 

skilja sig mellan parterna. I den fjärde och sista delen i förhållningssättet uttrycker 

författarna att de önskemål som finns bör särskiljas från det egna önskade utfallet. På 

det sättet ställs inte egna krav på den andre i förhållande till vad vi vill uppnå. 

Rosenberg (2005, 2007) uttrycker att NVC, som icke-våldskommunikation, utgörs av en 

process. Relationer påverkas med andra beroende på den kommunikation som sker i 

varje möte. Således har alla ett ansvar i kommunikationen, men också ett individuellt 

ansvar att påverka och bidra till positiva samspel genom att både lyssna och berätta.  

 

2.1.5.4  Lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande utgör verktyg som används för att hantera krissituationer 

(McDonnell et al., 2015). De definierar fyra huvudområden inom det lågaffektiva 

bemötandet. Till att börja med ska personalen anpassa krav och förväntningar till 

individens förmågor och förutsättningar för att på så sätt förebygga potentiella 

konfliktsituationer som kan uppkomma om kraven upplevs övermäktiga för individen. 

Vidare ska så kallade affektutlösare undvikas, till exempel direkt ögonkontakt och 

beröring (se bl.a. McDonnell et al., 2015; Roncaglia, 2012). Det tredje området som 
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beskrivs innebär att vara medveten om hur ens eget kroppsspråk påverkar interaktionen, 

vilka signaler personalen sänder ut och därmed undvika ett markerat kroppsspråk och 

kroppspositioner som kan upplevas hotande eller aggressiva. Hejlskov Elvén och Edfelt 

(2017) beskriver att den vuxna bör ‖komma ner‖ på barnens nivå och på så sätt inta en 

mer avslappnad kroppshållning. Det sista området som lyfts handlar om att utmana 

personalens tro på snabba kortsiktiga lösningar på utmanande beteenden (McDonnell et 

al., 2015). Strategier som förmågan att förbli lugn i emotionellt laddade situationer och 

förmågan att göra avvägda bedömningar i samband med krissituationer anses vara 

särskilt effektivt för att hjälpa personalen att bättre hantera och lösa den utmanande 

situationen (Roncaglia, 2012). Metoden med lågaffektivt bemötande bygger på särskilda 

färdigheter, vilka kan förvärvas genom träning, reflektion och kommunikation. Vidare 

anses det vara av stor vikt att personalen tillhandahåller emotionellt stöd i arbetet med 

utmanande individer (McDonnell et al., 2015).  

  

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) beskriver i en skrift olika metoder vilka alla utgår från 

en tanke om lågaffektivt bemötande. Författarna beskriver en viktig fråga de anser att 

pedagoger i förskolan bör ställa sig: Vem är det som har problem? De hävdar att det i 

många fall är pedagogerna som upplever barns beteende som problematiskt, och därmed 

sitter inne på motivationen och förmågan att förändra situationen. Författarna betonar att 

ansvaret för förändringsarbetet bör ligga på pedagogerna och inte på barnen. I den stund 

ansvaret läggs på barnen står pedagogerna maktlösa och handfallna samt tappar 

möjligheten att påverka, vilket ofta resulterar i en känsla av hjälplöshet och frustration. 

Dessa utmanande situationer kräver enligt författarna kunskap för att förändra. Kunskap 

om att bemöta barn som förlorar självkontrollen och agerar i ilska.  

 

Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) uttrycker att olika barn har olika stor affekttolerans, 

vilket medför att de i olika stor omfattning kommer att hamna i situationer där de tappar 

kontrollen över sig själva. Olika individer besitter också olika strategier för att behålla 

självkontrollen. Författarna lyfter därför vikten av att pedagoger utgör stöd i barnens 

interaktioner genom att  erbjuda alternativa verktyg. Vidare lyfter Hejlskov Elvén och 

Edfelt (2017) en viktig aspekt för pedagoger i förskolan att ha i åtanke, nämligen att 

barn som befinner sig i affekt i hög grad reagerar på impulser, varav tillsägelser eller 

förmaningar föga påverkar eller förändrar dess beteendet. En avgörande insikt blir 

därmed enligt författarna att samarbete bara kommer att vara möjligt för barn som 

fortfarande har självkontroll. 

  

Viktiga faktorer i förskolan, enligt Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) är trygga 

relationer, ett gott samtalsklimat samt tydlig och anpassad struktur. Struktur i det här 

sammanhanget innebär enligt författarna att skapa förutsägbarhet, vilket gör vardagen 

mer begriplig. Vidare argumenterar författarna om vikten att se till de fysiska ramarna, 

då barnen ständigt är i samspel med den omgivande miljön. Utöver detta uttrycker 

författarna att arbetslaget bör bygga upp ett strukturerat arbetssätt att nyttja när de står 

inför utmanande situationer. I utvecklandet av detta arbetssätt kan chefer och 

specialpedagoger utgöra ett stödjande ramverk. 
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I förskolan kommer pedagoger möta utmanande situationer. Hejlskov Elvén och Edfelt 

(2017) argumenterar för att professionella pedagoger reflekterar kring och systematiskt 

utvärderar de situationer som går över styr, för att säkerställa förändring och undvika 

återupprepning. En viktig faktor i utvärderingen, enligt författarna är att pedagoger ser 

till sitt eget förhållningssätt och sina egna förväntningar, eftersom barnens beteende 

alltid formas i samspel med omgivningen. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) poängterar 

att situationer vilka inbegriper att barn tappar kontrollen över sig själva, bör följas upp 

med en kartläggning av pedagogernas förväntningar på barnen, då anpassningarna av 

verksamheten varit otillräckliga. De bör fråga sig i vilken del av situationen de ställde 

överkrav på barnen, vilka medförde att de tappade självkontrollen. Vidare uttrycker 

författarna att pedagogerna i efterhand, i samtal med barnen kan reflektera kring 

händelsen genom att vara lyhörda, intresserade och inta en undersökande och förstående 

hållning snarare än en moraliserande. Hejlskov Elvén och Edfelt (2017) uttrycker dessa 

samtal som en möjlighet till att tillsammans utveckla en handlingsplan för kommande 

konfliktsituationer. 

  

McDonnell et al. (2015) uttrycker att det finns ett växande vetenskapligt stöd för 

lågaffektivt bemötande och dess effektivitet, men poängterar samtidigt att det 

fortfarande är otillräckligt. Forskarna diskuterar att förhållningssättet tycks ha visst 

värde och giltighet, men lyfter att det i nuläget finns lite empirisk data kring lågaffektivt 

bemötande. Vår eftersökning av forskning vilken specifikt lyfter användandet av 

lågaffektivt bemötande i förskolan, både internationellt och i Sverige tyder på att 

forskningsläget är oklart. Däremot har ett antal böcker som lyfter förhållningssättet i 

relation till förskolans kontext och förutsättningar dykt upp på marknaden.  

 

2.1.5.5  Brottsoffermyndighetens material “Liten” 

På regeringsuppdrag har Brottsoffermyndigheten tillsammans med Barnombudsmannen 

och författaren Stina Wirsén tagit fram boken Liten och handledningsmaterialet Liten 

och trygg, vilket skickats ut till samtliga förskolor i Sverige 

(https://www.regeringen.se). Materialet ska utgöra stöd för pedagoger i förskolan i att 

föra viktiga svåra samtal med barnen om bland annat konflikter i hemmet, känslor, 

integritet och rättigheter. Materialet ämnar att förse pedagoger med kunskap om brott 

mot barn, vilket kan förbättra barnens förutsättningar att få det stöd de har rätt till. 

Utgångspunkten är FNs konvention om barns rättigheter (UNICEF, 2009) och 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016).  

 

2.2  Centrala begrepp 

2.2.1  Konflikt och konflikthantering 

I den här studien ser vi på konflikter som varken destruktiva eller konstruktiva, det 

avgörande är hur de hanteras (se bl.a. Thornberg, 2006). Johnson och Johnson (1996) 

lyfter konflikter som potentiellt nödvändiga och positiva delar av mänsklig utveckling 

och samvaro. Konflikter kan därmed leda till lärandesituationer och bör därför inte 
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undvikas (se t.ex. Thornberg, 2006; Souto-Manning, 2013; Hakvoort & Olsson, 2014; 

Hakvoort & Friberg, 2015; Johansson & Emilson, 2016; Öhman 2016). Johansson och 

Emilson (2016) lyfter vikten av att lärare reflekterar över konflikter som 

lärandesituationer uppbyggda på respekt för den andra, där motsättningar tillåts och 

olika åsikter ges utrymme, i stället för att alltid sträva efter enighet. Lundström (2008) 

påpekar att konflikter, och hanteringen av dessa, kan förstås beröra många områden 

vilka involverar begrepp som tillit, olikheter och demokrati, vilket är en anledning till 

att konflikter bör hanteras på ett konstruktivt sätt (se även Thornberg, 2006). Hantering 

av konflikter kan på så sätt bidra till hur de involverade får möjlighet att utveckla 

fördjupad förståelse och insikt om andras perspektiv. Konflikter innebär då en möjlighet 

att utveckla förmågan att stå upp för sina egna tankar men samtidigt lyssna till andras 

(Johansson & Emilson, 2016). Förmågor som, enligt forskarna, utgör viktiga 

beståndsdelar i en demokrati där konflikter utgör en naturlig del (Johansson, 2009; 

Johansson & Emilson, 2016). 

   

Hakvoort (2015) uttrycker att det finns en tydlig skillnad mellan konflikthantering och 

konfliktlösning, då alla konflikter går att hantera, men inte att lösa. Den definition vi 

använder för konflikter kan därmed påverka vår förståelse för val av strategi. Hakvoort, 

Larsson och Lundström (2018) lyfter ―emerging conflicts‖ (s. 2) och bidrar därmed med 

kunskap om hur lärares skilda uppfattningar för begreppet, även för med sig varierade 

förutsättningar hos läraren att förstå och bemöta situationer som inte alltid definierats 

som en typisk konflikt (Granström 2006 i Hakvoort, Larsson & Lundström, 2018). 

Hakvoort och Olsson (2014) menar att situationer som hanteras konstruktivt utgör 

värdefulla möjligheter för barn och lärare att fördjupa sin förståelse för demokratiska 

värderingar, vad dessa värderingar faktiskt betyder och hur de kan tillämpas i praktiska 

situationer. Utas Karlsson & Rosenberg Kimblad (2011) uttrycker att konstruktiv 

konflikthantering också innebär fredsundervisning, då den bygger på dialog och 

förhandling och ger oss möjlighet att se varandras perspektiv. Författarna menar att 

barnen genom tidig träning i konstruktiv konflikthantering får erfarenheter av att 

hantera konflikter som de sedan kan använda sig av i framtiden.  

 

2.2.2  Tankestilar och tankekollektiv 

Fleck (1997) lyfter begreppen tankestil och tankekollektiv för att belysa hur handlingar 

och mönster formuleras och omformuleras i sociala konstellationer. Fleck beskriver 

tankekollektivet som en gemenskap av människor, bestående av en inre krets, vilken 

han benämner den esoteriska kretsen och en yttre exoterisk krets. I tankekollektivet 

utbyts tankar och ideér och i den inre kretsen förs diskussioner och överenskommelser, 

vilka kommer att leda till utvecklandet av tankekollektivets tankestil. Fleck (1997, 

refererad i Persson & Persson, 2012) uttrycker att arbetslag kan utgöra tankekollektiv, 

vilka kan vara mer eller mindre stabila. Arbetslagets rådande tankestil påverkar 

verksamhetens utformning och vad som blir möjligt för individerna att tänka och göra. 

Tankestilen får individerna i tankekollektivet att sträva mot och handla på ett visst sätt 

genom att rikta deras blickar. Detta innebär enligt Fleck en risk då viktig information 

och kunskap kan gå förbi oupptäckt.  
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Studien förhåller sig därmed till barn som kompetenta och aktiva i att konstruera 

identitet, kunskap och kultur i interaktion och relation med andra i en specifik kontext.  

 

2.2.3  Kvalitet och meningsskapande 

Kvalitetsbegreppet har kommit att få allt större utrymme, något som även påverkat 

förskolans verksamhet då forskare och politiker i allt större utsträckning ägnar 

uppmärksamhet åt att mäta kvalitet i förskolan (Moss & Dahlgren, 2008). Dessa 

forskare frågar sig hur kvalitet i förskolan kan upptäckas, mätas, utvärderas och 

förbättras. Ett sätt att förstå kvalitet är genom ett kvalitetskoncept, vilket syftar till att 

bedöma hur väl praktiken överensstämmer med förutbestämda utfall (Moss, Dahlberg & 

Pence, 2000). Fokus ligger på så sätt på slutgiltiga svar som ofta kan reduceras till 

mätbara resultat. Dahlberg, Moss & Pence (2014) menar att ett sökande efter en 

universal sanning om vad ett ‖gott arbete‖ (s. 196) innebär i förskolan, har föranletts av 

ett fokus på standardisering och kvalitet, det vill säga en redan förutbestämd förståelse 

av barn och deras utveckling, utan koppling till kultur eller kontext. Denna starkt 

dominerande diskurs om kvalitet menas till viss del haft ett ursprung och påverkats 

genom forskning från länder med andra förväntningar på barndom, genom en 

utvecklingspsykologisk tradition. Detta har i sin tur påverkat synen på tillvägagångs- 

och förhållningssätt till både barn och praktik i ett internationellt perspektiv. Ett starkt 

inflytande av perspektivet, i förhållande till strävan efter klarhet och förståelse, har dock 

skapat mindre utrymme för andra perspektiv att utforskas på i samma utsträckning.  

 

Moss och Dahlberg (2008) frågar sig på vilket sätt kvalitetsbegreppet kan ta hänsyn till 

kontext, subjektivitet och mångfald och hur det kan inrymma fler perspektiv. Forskarna 

lyfter diskursen om meningsskapande som ett ytterligare sätt att se på utvärdering och 

kvalitet (Moss, Dahlberg & Pence, 2000). De argumenterar dock för att det finns 

utrymme för båda begreppen men också för andra, då de lägger stor vikt vid att anta 

olika perspektiv (Moss & Dahlberg, 2008). Diskursen om meningsskapande innebär att 

utvärdering sker genom en demokratisk tolkningsprocess. I denna process ingår 

dokumentation av verksamheten och dess innehåll som ett verktyg för dialog och 

utbyte. Här läggs stor vikt vid att i dialog med andra genom reflektion bygga upp och 

fördjupa kunskapen om vad som faktiskt pågår i verksamheten (Moss, Dahlberg & 

Pence, 2000). Skolverket (2015) uttrycker det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan 

som en ständigt pågående process, vilken bör vara under ständig granskning genom 

dokumentation, reflektion, analys, utvärdering och uppföljning. Det som händer i 

verksamheten skapar praktiken och bör enligt Moss, Dahlberg och Pence vara det som 

diskuteras och ges mening (Moss, Dahlberg & Pence, 2000). 

 

2.2.4  Implementering och idésprindning 

Implementering handlar om hur en metod med olika medel kan integreras inom en 

verksamhet (Guldbrandsson, 2007). Bickmore (2011) har i en amerikansk studie tagit 

del av lärares tankar och funderingar kring olika freds- och konflikthanteringsprogram, 

däribland dess konsekvenser, implementering och betydelse. Studien visar att en stor 
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andel respondenter uttrycker att en hållbar och meningsfull konfliktutbildning, med djup 

och bredd, kräver en utbredd informationsspridning till hela kollegiet samt att chefer 

åtar sig att stödja personalen i utvecklingsarbetet.  

  

Guldbrandsson (2007) gör skillnad på spridning av en metods bärande tanke, och 

processen att implementera den. Vetskapen om att en viss modell ska implementeras är 

därmed grundläggande, men inte en avgörande faktor. Bland annat utgör behov, tid, 

kunskap och återkoppling viktiga resurser, vilka leder till att metoden får utrymme.  

  

Med hänvisning till själva implementeringsfasen, menar Guldbrandsson (2007), att 

desto fler förenliga faktorer modellen har i förhållande till verksamhetens utformning, 

som t ex relevans och överensstämmelse med värderingar, desto bättre förutsättningar 

att vara effektiv. Bland annat har reflektion med yrkeskollegor inte bara visat sig utgöra 

en viktig stödfunktion, utan också bidragit med kvalitet (Van den Hombergh, Grol, Van 

den Hoogen & Van den Bosch, 1999, refererad i Guldbrandsson, 2007). 

Implementeringen är därmed starkt avhängd vilket stöd processen får, både vad gäller 

personalens intresse och inblandning men också vilka tillgångar som finns att tillgå i 

organisationen (Guldbrandsson, 2007). Utbildning, utvärdering och support är därför 

faktorer som behöver beaktas (Rohrbach, Grana, Sussman & Valente, 2006, refererad i 

Guldbrandsson, 2007). Hon påpekar även att de medverkandes utrymme att diskutera 

processen, att vara en del av den redan från början, påverkar och kan leda till ett mer 

meningsfullt och bärande arbete (Greenhalgh, Robert, Bate, Macfarlane & Kyriakidou, 

2005, refererad i Guldbrandsson, 2007).  

  

För att arbetet ska vinna kraft i ett längre perspektiv krävs metodens förankring i 

verksamheten (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Guldbrandsson (2007) påpekar 

att om metoden, efter en initial fas, kan anpassas efter rådande förhållanden finns en 

ökad chans att den fortsätter vara eftersträvansvärd. Det innebär även att, om en metod 

kan ses bygga på värderingar, vilka kan ses kompatibla med rådande normer, ökar 

chanserna för att metoden implementeras. Detta bör dock inte ske på bekostnad av 

metodens bärande idéer, vilket kräver medvetenhet och krav på både metod och 

implementeringsprocess. Guldbrandsson (2007) hänvisar därmed till implementering 

som ett komplext men viktigt område att förhålla sig till.  
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3  Metod och bearbetning av empiri 

I metoden redogörs för tillvägagångssätt kring insamling av material, vilken metod som 

valts för att svara på studiens forskningsfrågor samt studiens etiska överväganden. 

 

3.1  Val av metod   

Bryman (2011) uttrycker att en kvalitativ metod utgör ett mångfacetterat fält och kan 

som begrepp anta varierande sätt att undersöka processer, människors upplevelser och 

kontexter. Metoden öppnar därmed upp för att analysera text, utan att utelämna 

möjligheten till att granska mätbara data (Bryman, 2011). Då metoderna kan 

komplettera varandra har det empiriska materialet analyserats utifrån en kvalitativ 

metod med stöd av kvantitativa värden (för en diskussion se bl.a. Trost, 2012). Bryman 

(2011) påpekar däremot att processen kring hur den insamlade empirin analyseras bör 

lyftas i förhållande till val av metod. Detta då kvantitativa data enligt tradition inte är av 

huvudfokus inom en kvalitativ studie.  

 

3.2  Enkät 

Patel och Davidsson (2011) påpekar att fält för att samla in information vanligtvis är 

brett, vilket kräver eftertanke kring val av tillvägagångssätt. Genom att utgå från en 

enkät har fokus på syfte och frågeställningar kombinerats i relation till studiens ramar 

och förutsättningar.  

 

3.2.1  Uppbyggnad 

Enkätens utformning och uppbyggnad är baserad på den litteratur vi läst om 

konflikthantering och -modeller, samt studiens syfte och frågeställningar. Genom att 

hitta områden som varit av relevans har en förståelse byggts upp för hur forskningsfältet 

uppdaterats (se t.ex. Enochsson, 2014; Patel & Davidsson, 2011), men också hur 

enkätens frågor skulle kunna utformas för att få en fördjupad bild av pedagogers skilda 

uppfattningar (för en diskussion om detta se bl.a. Hjalmarsson, 2014; Patel & 

Davidsson, 2011).  

  

Trost (2012) argumenterar för att det bör finnas en medvetenhet kring enkätens 

uppbyggnad och frågornas ordningsföljd. Som en följd av detta valde vi att inleda 

enkäten med en kort text för att skapa ett intresse, men också för att deltagarna skulle få 

information om studien. Enkäten består av två delar, varav den första delen besvaras av 

samtliga respondenter, medan del två endast besvaras av de pedagoger som fyller i att 

de använder en uttalad konflikthanteringsmodell. De båda delarna innehöll mindre 

teman som tydliggjordes med en rubrik för att underlätta förståelsen av innehållet. Den 

första delen bestod av rubrikerna; Bakgrund, Att hantera konflikter, Känslor och empati, 

Förhållningssätt och bemötande, Samsyn, Social hållbarhet och 

Konflikthanteringsmodeller, medan den andra delen bestod av rubriken 

Konflikthanteringsmodell. Tydlighet kring struktur har på så sätt gynnat både 

respondenterna och bearbetningen av det empiriska materialet.   
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Trost (2012) beskriver vidare att språket är av vikt när en enkät ska formuleras. Vi valde 

därför att uttrycka enkätfrågorna med så stor tydlighet som möjligt, utan att alltför 

mycket hamna i ett fackspråk. Detta för att de skulle vara enkla att tyda av respondenter 

som har olika yrkesbakgrund, men också för att i så stor mån som möjligt undvika 

eventuella missförstånd. För att få en ökad insikt om pedagogernas upplevelser och 

erfarenheter baseras enkäten på både attitydfrågor (Patel & Davidsson, 2011), samt 

öppna och slutna frågor. Majoriteten av enkätfrågorna är graderande attitydfrågor vilka 

svarats på utifrån pedagogernas attityder kring egna erfarenheter och upplevelser. Dessa 

är utarbetade utifrån frågor med fasta flervalsalternativ utifrån hur de förhåller sig till 

olika påståenden (för en beskrivning se bl.a. Patel & Davidsson, 2011), samt 

svarsalternativ utifrån rangordning. Trost (2012) menar att öppna frågor möjliggör att 

uttrycka sig individuellt, men också till att utveckla sina svar. Genom att använda 

följdfrågor ökade vi möjligheten att ta del av respondenternas åsikter. Vidare skriver 

Trost (2012) att svarsalternativ som till exempel ‖vet ej‖ bör användas med sparsamhet i 

en enkät. Respondenterna i enkäten har dock getts dessa utrymmen vid frågor där ett 

‖vet ej‖ kan utgöra ett väl medvetet påstående. På så sätt bidrar även dessa svar till 

studien genom utökad inblick och förförståelse om vissa områden. 

  

Patel och Davidsson (2011) uttrycker vikten av att testa den färdiga enkäten för att se 

hur materialet eventuellt behöver kompletteras eller omformuleras. Genom att använda 

en testperson uppmärksammades hur skillnader på frågor gällande arbetslag/förskola 

kunde förtydligas ytterligare genom att markera text, och hur respondenter lätt söker 

trygghet i mitten vid graderade svarsalternativ. Trost (2012) ger även uttryck för att 

‖värdeladdade‖ ord kan påverka hur respondenterna upplever att de bör uttrycka sig. 

För att förtydliga innebörden av ett ―laddat‖ begrepp som Social hållbarhet, användes 

ett citat i enkäten från Förenta Nationerna (www.fn.se). Detta då ett förtydligande 

utvecklade innebörden i frågan ytterligare, vilket lämnade utrymme för respondenterna 

att svara på flera olika sätt. 

 

3.2.2  Pappersenkät 

Valet av att använda pappersenkäter byggde främst på de möjligheter som skapas 

genom att nå ut till så många som möjligt samtidigt och få svar på specifika frågor kring 

ett visst område av intresse (för pappersenkätens fördelar och nackdelar, se Arnqvist, 

2014). Enkäterna lämnades ut personligen eller sändes med post. En fördel med 

pappersenkäter menar Trost (2012) är att de kan vara relativt lätta att avbryta och 

återkomma till vid mån av tid. Eftersom vi ville möjliggöra en hög svarsfrekvens, ville 

vi också minimera möjliga hinder som eventuellt en webbenkät kunnat medföra, som 

till exempel avsaknad eller brist på tid eller tillgång till dator.  

 

3.3  Urval 

För att skapa relevans i studien har vi gjort ett strategiskt och icke-slumpmässigt urval 

(Trost, 2012). Genom att fokusera på verksamma pedagoger inom förskolan, som 
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arbetar både med och utan konflikthanteringsmodell, har respondenterna valts ut med 

tanke på att de besitter relevanta kunskaper i förhållande till studien (Patel & 

Davidsson, 2011). Det ska dock förtydligas att urvalet inte representerar hela 

populationen och ska utifrån val av metod därför inte heller generaliseras (för en 

diskussion om detta, se Trost, 2012; Bryman, 2011). Genom ett bekvämlighetsurval 

(Trost, 2012) har vi dels kontaktat för oss redan kända pedagoger där det funnits 

intresse för konflikthantering som område och arbetssätt kring ämnet i förskolan. Vi har 

också medvetet valt ut och kontaktat förskolor som arbetat efter en 

konflikthanteringsmodell, då deras erfarenheter är relevanta för studien och kan bidra 

med ytterligare kunskap. Totalt har 60 enkäter delats ut på 14 olika förskolor inom och 

utanför två storstäder i Sverige. Sju förskolor har fått enkäter per post på grund av det 

geografiska avståndet. De förskolor vi besökt har fått information om tillvägagångssätt 

och tilldelats en låda där de lämnat sina ifyllda enkäter.  

 

3.3.1  Etiska överväganden  

Studien följer dataskyddsförordningen, GDPR (www.datainspektionen.se) skydd av 

personuppgifter, samt utgår från de fyra forskningsetiska principerna om Informations-, 

Samtyckes-, Konfidentialitets- och Nyttjandekravet (www.codex.vr.se; jämför Bryman, 

2011). Respondenterna har därmed först informerats om studiens avsikt, att studien 

bygger på frivillighet och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. 

Missiv, tillsammans med kontaktuppgifter, har funnits tillgänglig genom enkätens 

förstasida (Trost 2012). Det insamlade materialet har behandlats aktsamt, varpå samtliga 

respondenter och förskolor är avidentifierade för att skydda deras integritet. Det innebär 

att varken förskolornas namn eller dess specifika position nämns i studien. Insamlade 

uppgifter har också analyserats i förhållande till studiens syfte och inte för annat 

ändamål (Bryman, 2011). Material som berört arbetet kring studien kommer raderas 

efter studiens publicering, vilket informeras om i tillhörande missiv.  

 

3.4  Genomförande av enkätundersökningen 

Berörda förskole- eller verksamhetschefer fick till en början ett introduktionsmail, som 

dels beskrev vad studien handlade om, samt hur den skulle komma att genomföras och 

presenteras. De som återkom till oss med intresse att delta kontaktades därefter per 

telefon, antingen för att boka in ett besök eller för att få information kring var vi skulle 

posta enkäterna. Trost (2012) menar att det är av vikt att planera och avsätta tid vad 

gäller hantering av enkäter. Detta blev relevant att förhålla sig till i studien då enkäterna 

krävde utrymme även då de inte fanns till vårt förfogande. Respondenterna fick cirka tio 

dagar på sig att svara på enkäterna, variationer kring tid skedde i samförstånd och 

överenskommelse med de berörda förskolorna.  

  

Flera metodiska grundböcker (se bl.a. Patel & Davidsson, 2011; Trost, 2012) uttrycker 

vikten av medvetenhet kring hur konfidentialitet och anonymitet ges respondenter i en 

studie. Då en del av enkäterna lämnades ut personligen till förskolornas avdelningar var 

det relevant att lyfta hur ett förhållningssätt kunde möjliggöra detta. En av oss 
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utformade en numrerad lista för att få en överblick och kunna ―pricka av‖ de enkäter 

som kom in. Innan enkäterna postades eller lämnades ut fick enkäterna, med tillhörande 

missiv, varsitt nummer (för hur detta kan utformas se bl.a. Trost, 2012). Denne 

ansvarade även för att lägga i och försluta dessa i blanka kuvert. De som skulle postas 

innehöll även ett adresserat och förfrankerat svarskuvert som respondenten kunde 

återsända enkäten med. Kuverten lämnades sedan ut efterhand på förskolorna, eller 

adresserades och postades av den andre. På detta sätt menar vi att vi ökade 

konfidentialiteten, då inblicken minskades kring utskicks- eller utlämningsställe av 

dessa enkäter (Patel & Davidson, 2011; Trost, 2012). 

 

3.4.1  Utdelning av enkäter 

I överenskommelse med chef och/eller pedagoger besökte vi förskolorna när barnen 

hade vila då det fanns större utrymme att samtala med pedagogerna på plats. Varje 

avdelning eller förskola tilldelades ett efterfrågat antal igenklistrade kuvert med enkäter 

samt en försluten låda, där de medverkande kunde lämna sina ifyllda enkäter genom en 

smal öppning. På lådan fäste vi en penna och en lapp där vi skrev ‖Insamlingslåda‖, 

insamlingsdatum och ett antal rutor, där pedagogerna kunde sätta ett kryss när de 

lämnade in enkäten. Detta gav information om ungefärligt antal ifyllda enkäter och en 

uppfattning om lådan kunde hämtas i förtid. 

 

3.5  Bearbetning av enkäterna 

Allt eftersom enkäterna kommit in har materialet bidragit till att skapa en överblick 

kring pedagogernas upplevelser och erfarenheter kring konflikthantering. Tydlighet och 

struktur kring materialet har inte bara gynnat respondenterna, utan också bearbetningen 

av enkätfrågorna (Hjalmarsson, 2014). För att få en tydligare bild över respondenternas 

svar behövde dock empirin bearbetas ytterligare (Patel & Davidsson, 2011). Trost 

(2012) uttrycker att en bortfallsanalys kan skapa en mer tillförlitlig slutsats från den data 

som samlats in. Totalt postades eller lämnades 60 enkäter ut, var på 32 kom tillbaka. 

Visst ―internt bortfall‖ (s.131) har förekommit på enstaka frågor, vilket redovisas 

genom procentsats i studiens resultat. Då det interna bortfallet på två enkäter var 

omfattande har dessa utelämnats helt ur studien.  

  

Bearbetningen och systematiseringen av den insamlade empirin gjordes genom att 

systematiskt fylla i och skriva in samtliga individuella svar från enkätens första del i en 

tabell med dess frågor och svarsalternativ (Arnqvist, 2014). Enkäterna numrerades för 

att enklare kunna kopplas till resultat och analys. För att kunna svara på studiens syfte 

och frågeställningar gjordes detta utifrån en övergripande indelning av ―modell‖ samt 

―utan modell‖ vilket skedde parallellt i tabellen för en bättre överblick. För de öppna 

frågorna krävdes en närmare granskning, varför svaren lästes igenom upprepade gånger. 

Genom att färgmarkera återkommande ord eller uttryck bildades mönster kring svaren 

och dessa tematiserades efterhand (Emilsson, 2014). Enkätens andra del utgjordes 

endast av de respondenter som i enkäten angett att de använde en  
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konflikthanteringsmodell. Dessa svar fylldes i och skrevs in i ytterligare en tabell. De 

öppna frågorna i del två granskades och behandlades med samma metod som i den 

första delen.  

  

Resultaten i tabellerna omvandlades sedan till procentandelar för att de på ett mer enkelt 

sätt skulle kunna utläsas. På så sätt gavs inte bara större tydlighet kring förhållningssätt 

inom vardera grupp, utan även hur de olika grupperna förhöll sig till varandra kring 

olika frågor (Arnqvist, 2014). Genom närmare granskning av enkätsvaren har både 

likheter och skillnader kring pedagogernas uppfattningar inom och mellan de två 

förhållningssätten kunnat urskiljas. Dessa lyfts i studien som teman baserat på ett urval 

av relevanta svar utifrån syfte och frågeställning. 

 

3.6  Tillförlitlighet och äkthet  

Bryman (2011) menar att det i forskning kring kvalitativa undersökningar har skett ett 

sökande efter alternativa uttryck kring kriterier för bedömning av data. Vi har därför 

valt att förhålla oss till begreppen tillförlitlighet och äkthet (Lincoln & Gubas, 1985; 

1994 i Bryman 2011) som ett sätt att förhålla oss till studiens kriterier kring kvalitet. 

Detta då begreppen kan nyansera både kvalitativa och sociala förhållanden på ett 

lämpligt sätt, utan att hävda en enda sanning. Kriterier som blir värda att förhålla sig till 

enligt författarna är Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt att Styrka och 

konfirmera. I förhållningssättet kring äkthet följer kriterierna Rättvis bild, Ontologisk 

autenticitet, Pedagogisk autenticitet, Katalytisk autenticitet, Taktisk autencitet. 

 

Trovärdigheten i ett arbete kan stödjas genom en tydligt beskriven metod, 

tillvägagångs- och förhållningssätt samt hur arbetet följer forskningsetiska principer 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) lyfter också överförbarhet, vilket handlar om huruvida 

resultaten kan överflyttas till andra förhållanden. Pålitlighet i en studie stöds bland 

annat genom granskning av arbetsprocessen. Under arbetets gång har fortlöpande 

utvärdering av arbetets innehåll skett med stöd av både handledare och utomstående. Då 

egna referensramar kan påverka studiens resultat, har ett medvetet neutralt 

förhållningssätt intagits till det insamlade materialet samt den text som formulerats, 

något som kan styrka och konfirmera arbetet (Bryman, 2011).  

 

Äkthet rör studiens kriterier av bland annat hur det insamlade materialet bearbetats. För 

att ge en Rättvis bild har respondenternas svar dokumenterats och behandlats, dock har 

de mest relevanta svaren fokuserats i studien utifrån dess syfte och frågeställningar. 

Ontologisk-, Pedagogisk-, Katalytisk-, samt Taktisk autenticitet syftar till att bidra till de 

medverkandes förståelse och uttryck för den egna situationen. Genom att pedagogerna 

får ta del av andras miljöer, synliggörs och sätts egna förhållanden i ett bredare 

perspektiv. Då respondenterna får ta del av andras perspektiv på konflikthantering och 

konflikthanteringsmodeller, skapas ytterligare möjligheter att nyansera synsätt, vilka 

kan leda till reflektion och utveckling. 
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4  Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer vi att presentera studiens resultat och hur materialet har 

analyserats. För att skapa förförståelse för det analyserade materialet följer här en kort 

bakgrundsinformation. 15 av de 30 tillfrågade pedagogerna arbetar med en 

konflikthanteringsmodell. Majoriteten av dessa har varit verksamma på samma 

arbetsplats i mer än fyra år och har arbetat med konflikthanteringsmodellen mellan 1–3 

år. De modeller som respondenterna uttrycker sig använda är: StegVis, Collaborative 

and Proactive Solutions (CPS), Nonviolent communication (NVC), Lågaffektivt 

bemötande (LAB) samt material från Brottsoffermyndigheten.  

 

Vi har i sammanfattningen av resultatet gjort ett urval utifrån materialets syfte och 

frågeställningar och dess relevans för att svara mot dessa. Det empiriska materialet har 

analyserats och tematiserats utifrån enkätens fokusområden samt skillnader och likheter 

i respondenternas svar. Resultatet består av tre övergripande teman: Arbetslagets 

förutsättningar för att arbeta med konflikthantering, Konflikthantering i verksamheten 

samt Konflikthantering i ett långsiktigt perspektiv.  

 

4.1  Arbetslagets förutsättningar för att arbeta med konflikthantering 

4.1.1  Pedagogernas kunskap och utbildning 

20 procent (n=6) av samtliga tillfrågade pedagoger anser att de har fått kunskap kring 

konflikthantering genom sin tidigare utbildning, samtidigt som 40 procent (n=12) 

uttrycker att de på egen hand läst på och sökt kunskap kring konflikthantering.  

 

53 procent (n=8) av de som säger sig ha en konflikthanteringsmodell på förskolan anger 

att de fått fortbildning genom sin nuvarande arbetsplats i frågor som berör 

konflikthantering. Detta kan jämföras med de pedagoger som inte anger att de har en 

uttryckt konflikthanteringsmodell, där en betydligt mindre andel om 20 procent (n=3) 

anger att de getts fortbildning kring dessa frågor. 

 

Av de som använder en modell uppger 63 procent (n=10) att de har tillräcklig kunskap 

kring konflikthantering för att hantera de konflikter de möter i förskolan. Av 

respondenterna utan en modell svarar 33 procent (n=5) att de har tillräcklig kunskap. I 

relation till detta önskar 43 procent (n=13) av samtliga deltagande pedagoger mer 

utbildning kring konflikthantering. Andelen för de som arbetar med en 

konflikthanteringsmodell är 27 procent (n=4), medan andelen för de som inte arbetar 

med en modell är 60 procent (n=9).  

 

4.1.2  Pedagogernas arbete för gemensam syn på konflikthantering 

Av samtliga respondenter anser 80 procent (n=24) att de har en gemensam syn på 

konflikthantering i arbetslaget. Hur synen arbetats fram uttrycks bland annat i de öppna 

svarsalternativen som: ―Diskussionsforum, olika case, reflektion kring litt [sic] och 

styrdok, [sic] ständigt pågående diskussion om förhållningssätt vid bla [sic] konflikter‖ 
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samt ―Diskuterar, tar reda på, skaffar information så att vi är på samma plan, kan ge 

varandra stöd ... ‖. Anledningen till avsaknaden av en gemensam syn inom arbetslaget 

på konflikthantering beskrivs av respondenterna med uttryck som: ―Vi har inget 

gemensamt språk eller tydlig ledning som tar tillvara på arbetslagets kompetens‖,―... 

olika syn på våra roller ... ‖ samt ―Bakgrund, erfarenhet, utbildning, lyfts sällan i 

samtal‖.  

 

Resultatet indikerar att pedagoger i större utsträckning har gemensam syn på 

konflikthantering i arbetslaget än på förskolan i stort. Anledningar till detta uttrycks i de 

öppna svarsalternativen som: ―Stor förskola med hög personalomsättning‖, ―Ingen 

gemensam syn på konflikthantering, olika förhållningssätt och barnsyn‖ samt ― ... inget 

som tagits upp som ämne på förskolan‖.  

 

4.1.3  Pedagogernas förutsättningar till reflektion i arbetslaget  

På frågan om de upplever att de reflekterar i arbetslaget kring konflikter som uppstår 

mellan barnen för att kritiskt granska verksamheten och deras förhållningssätt, väljer 

87% (n=26) av samtliga respondenter alternativen i mycket hög grad eller i hög grad. I 

relation till frågan ovan väljer majoriteten av pedagogerna något av de två 

svarsalternativen placerade i mitten på frågan om de anser sig ha tillräckligt med tid för 

reflektion kring konflikthantering i arbetslaget. Av de pedagoger som inte använder en 

modell svarar 40 procent (n=6) att de i mycket liten grad upplever sig ha den tiden.  

 

4.1.4  Pedagogernas förutsättningar till samtal med barnen om uppkomna 

konflikter 

Endast 10 procent (n=3) av de som besvarat enkäten upplever sig i mycket hög grad ha 

utrymme/tid för att samtala med barnen om de konflikter som uppstår i den vardagliga 

verksamheten. Av de med modell anser 13 procent (n=2) att de i liten grad har tid eller 

utrymme för samma typ av samtal, till skillnad från 40 procent (n=6) av de utan en 

modell.  

  

4.1.5  Pedagogernas arbete med utvärdering av konflikthanteringsmodeller 

På frågan om huruvida utvärdering av den valda modellen genomförts, uttrycker en av 

respondenterna: ―Ja. Den visade en nedgång på konflikter‖. Andra respondenter svarar: 

‖Vi har inte gjort någon utvärdering, men vi ser genom observationer att 

förhållningssättet och samtalen ger effekt‖ samt ―Inget skriftligt sådant. Muntligt‖. En 

uttrycker: ―Vet ej. Inte i vår kommun‖.  

  

4.1.6  Analys av arbetslagets förutsättningar för att arbeta med konflikthantering 

Sammanfattningsvis lyfts arbetslagets förutsättningar för arbete med konflikthantering -

i form av kunskap och utbildning, gemensam syn, reflektion, samtal med barnen om 

uppkomna konflikter samt pedagogernas arbete med utvärdering av använda 

konflikthanteringsmodeller. 
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Hakvoort (2010) för resonemanget att det, trots uppkomsten av mångtalet 

konflikthanteringsprogram, fortfarande efterfrågas mer utbildning av lärarna kring 

konflikthantering. Av vårt empiriska material ses kunskap efterfrågas även av våra 

respondenter. I studien framkommer dock att de pedagoger som använder sig av en 

konflikthanteringsmodell -i mindre utsträckning önskar sig mer utbildning kring 

konflikthantering, samt att de i större utsträckning känner att de har tillräcklig kunskap 

för att hantera de konflikter de möter i förskolan. Guldbrandsson (2007) uttrycker dock 

att, även om kunskap finns om en viss metod är det ingen garanti för att arbetssättet får 

fäste. Aspekter som inflytande i processen, intresse, utvärdering samt utrymme för 

diskussion utgör alla bidragande faktorer för implementeringsarbetet.  

 

Resultatet av Skolinspektionens kvalitetsrapport (2018) visar att det krävs utrymme för 

reflektion för att skapa en gemensam samsyn. Detta för att tillsammans få bygga upp en 

gemensam bild om värdegrund, förhållningssätt och vad som gemensamt ska uppnås, 

men också hur det ska omsättas i praktiken. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2018) uttrycker värdegrundsarbetet som ett komplext arbete, vilket kräver ett 

gemensamt fokus och förståelse för uppdraget. Rapporten uttrycker dock att utrymmet 

för diskussion påverkas av bristen av tid i förskolan. Rapporten (2018) lyfter därigenom 

förskolechefens ansvar att möjliggöra utrymme för att få tid att arbeta med 

värdegrundsfrågorna i verksamheten, genom t ex reflektion, utvärdering och 

dokumentation. Utmärkande är därför skillnaderna i respondenternas svar, där nästan 

hälften av de pedagoger som inte använder en konflikthanteringsmodell uttrycker att de 

i mycket liten grad har tid för reflektion i arbetslaget kring konflikthantering. Genom att 

skapa tid för möten finns också möjlighet att ta del av andra pedagogers perspektiv 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003), en betydande förutsättning för att bygga vidare 

på ett förhållningssätt som får kraft att genomsyra hela verksamheten. Genom 

respondenternas svar kan även vi se att bland annat reflektion och diskussion lyfts av 

pedagogerna som bidragande faktorer för en gemensam samsyn i arbetslaget.  

 

I respondenternas svar framkommer varierande sätt att utvärdera den 

konflikthanteringsmodell som pedagogerna arbetar efter. I likhet med Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2018) påtalas hur värdegrundsarbetet inte alltid följs upp genom 

dokumentation, utan att detta sker till större delen muntligt mellan pedagogerna. Inte 

heller efterfrågas alltid utvärderingsarbetet från förskolecheferna enligt rapporten. Vi 

kan även se uttryck för att det inte gjorts någon direkt utvärdering, men att effekten ändå 

―syns‖ eller att den skett muntligt. Informationen kan därmed ses bli tillgänglig på ett 

mer informellt sätt, i likhet med Skolinspektionens rapport (2018).  

 

4.2  Konflikthantering i verksamheten 

4.2.1  Pedagogernas förhållningssätt till uppkomna konflikter 

Av samtliga tillfrågade pedagoger svarar 90 procent (n=27) av pedagogerna att 

konflikter i sig varken är negativa eller positiva, utan att det avgörande är hur de 

hanteras. Vidare uttrycker 86 procent (n=25) att konflikter i hög grad eller i mycket hög 
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grad utgör en del av vardagen och innebär viktiga lärandesituationer. Resultatet visar 

dock att 27 procent (n=4) av de pedagoger som inte använder sig av någon modell 

svarar att konflikter i liten grad eller i mycket liten grad utgör lärandesituationer, medan 

andelen för de som använder en modell är noll procent. 13 procent (n=4) av samtliga 

respondenter anser att konflikter i hög grad utgör hinder i barns relationsskapande. En 

respondent skriver i motsats att konflikter: ― ... är en del av relationsskapandet‖.  

 

4.2.2  Användandet av en specifik konflikthanteringsmodell 

34 procent (n=10) av samtliga tillfrågade pedagoger tror att användandet av en specifik 

konflikthanteringsmodell är tillräckligt för att arbeta långsiktigt med att utveckla barns 

konflikthanteringsförmågor. Det skiljer sig dock åt mellan de som arbetar med en 

modell och de som inte gör det, då 50 procent (n=7) av de tillfrågade pedagogerna som 

arbetar med en konflikthanteringsmodell svarar ja på frågan, medan andelen för de som 

inte använder en modell är 20 procent (n=3).  

 

Respondenterna uttrycker vilka för- och nackdelar de kan se med användandet av 

konflikthanteringsmodellen. En pedagog uttrycker att: ―Barnen får verktyg för 

problemlösning istället för att vi eliminerar problemsituationerna‖. Pedagogerna 

uttrycker nackdelar i form av att: ―Vi letar ―fel‖ hos barnen‖, ―Kan bli för stramt och 

fyrkantigt‖ samt ―Det kan vara svårt med de yngre barnen som ej ännu är särskilt 

verbala‖. 

 

67 procent (n=9) av pedagogerna uttrycker att användandet av en specifik 

konflikthanteringsmodell har bidragit till ökad trygghet hos dem i att hantera de 

konflikter som uppstår mellan barnen i förskolan.  

 

Pedagogerna uttrycker att användandet av en specifik konflikthanteringsmodell har 

bidragit till förändring av klimatet i barngruppen: ― ... mer förberedda på vad som 

väntas av dem = lugnare och tryggare barn‖, ― ... ökar samförståndet‖ och gör att alla 

har ― ... samma grund‖.  

 

4.2.3  Pedagogernas fokusområden i hantering av konflikter mellan barnen 

På frågan om vilka delar av 

konflikthanteringen pedagogerna ger störst 

utrymme, har de fått rangordna förebygga, 

stödja, medla och bryta i förhållande till 

varandra.  

 

De pedagoger som inte använder någon 

konflikthanteringsmodell uttrycker att de 

lägger mest tid på att stödja barnen i 

konflikthanteringssituationer (se figur 2). 

Därefter lägger de lika mycket tid på att medla Figur 2 
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och förebygga konflikter och minst tid på att 

bryta konflikter.  

 

I jämförelse lägger de pedagoger som använder 

en modell mest tid på att förebygga konflikter, 

följt av att stödja barnen i 

konflikthanteringssituationer (se figur 3). 

Därefter lägger de något mindre tid på att 

medla i barnens konflikter och minst tid på att 

gå in och bryta konflikterna.  

 

4.2.4  Analys av konflikthantering i verksamheten 

Sammanfattningsvis belyser pedagogerna hur de förhåller sig till konflikthantering som 

potentiella lärandesituationer, men också hur dessa tilldelas olika stora utrymmen i 

verksamheten. Pedagogerna i studien som arbetar med en specifik 

konflikthanteringsmodell ger uttryck för upplevda för- och nackdelar, samt den trygghet 

modellen kan bidra med i konflikthanteringsarbetet med barnen. 

 

Rantala (2016) ger uttryck för att pedagogers skilda tolkningar kring fostransuppdraget 

kan påverka hur barn guidas, något som inte alltid sker medvetet då det kan ske genom 

djupt förankrade normer. Liknande uttryck blir tydliga i studien då majoriteten av 

respondenterna uttrycker att det är avgörande hur de i stunden väljer att hantera och 

bemöta konflikter när de uppstår. Det empiriska materialet visar att majoriteten av 

respondenterna uttrycker, i likhet med Johansson och Emilson (2016) samt Hakvoort 

(2010), att konflikter i sig utgör en naturlig del av vardagslivet i förskolan, och att 

konfliktsituationer utgör lärandesituationer. Barnen kan därmed ses som varandras 

förebilder vad gäller konflikthantering (Thornberg, 2006, 2010). I respondenternas svar 

finner vi dock vissa motsättningar till att konflikter utgör lärandesituationer från de som 

inte arbetar med en konflikthanteringsmodell. Johansson och Emilson (2016) lyfter 

förskolan som social mötesplats, där olika bakgrunder och värderingar tillsammans 

bidrar till en gemensam kultur, vilket i sin tur påverkar hur konflikter förstås och 

bemöts.  

 

Flertalet respondenter i studien ser i liten grad konflikter som ett hinder i barns 

relationsskapande, och lyfter istället konflikter som en del av relationsskapandet.  

Bickmore (2011) uttrycker att den vardagliga interaktionen bör användas till att bygga 

upp trygga relationer för att nå fram till ett varaktigt sätt att hantera destruktiva 

konfliktmönster på. Kolfjord (2010) uttrycker att konflikter ska hanteras i en relation då 

de i sig själva är relationella.  

 

Hälften av de tillfrågade pedagogerna tror att användandet av en specifik 

konflikthanteringsmodell inte är tillräckligt för att arbeta långsiktigt med att utveckla 

barns konflikthanteringsförmågor. Friberg (2015) uttrycker i överensstämmelse med 

Figur 3 



 

29 

 

detta att lärare behöver bred kompetens kring konflikthantering, att det inte är 

tillräckligt med kunskap kring en specifik metod då olika konflikter kräver olika 

hanteringsstrategier. 

 

Metoder kan ha både för- och nackdelar beroende på kontext, och bör därför inte heller 

ses som en given helhetslösning (Edling, 2012). Hakvoort och Olsson (2014) lyfter i en 

studie hur konflikthantering och det demokratiska uppdraget följs åt, men att lärare 

tolkar uppdraget olika. Därmed kommer att utföra uppdraget på skilda sätt, varför 

reflektion kring det egna förhållningssättet bör poängteras.  

 

Majoriteten av pedagogerna som använder en konflikthanteringsmodell uttrycker även 

en ökad trygghet i att hantera de konflikter som uppstår mellan barnen i förskolan. I 

dessa uttalanden finner vi likheter med Hakvoort och Olsson (2014), vilka syftar till att 

ökad utbildning inom konflikthantering kan bidra till goda förutsättningar att hantera de 

konflikter som uppstår.  

 

I studien uttrycker flera pedagoger att användandet av en specifik 

konflikthanteringsmodell bidragit till att klimatet i barngruppen förändrats. Detta 

synliggör likheter med forskning kring olika modellers positiva utfall (Hakvoort, 2010; 

Johnson och Johnson, 1996).  

 

Resultatet av vår studie visar att pedagoger väljer att lägga olika stort utrymme på de 

olika delarna av Cohens konflikthanteringspyramid (1995, 2005, i Hakvoort, 2010). Av 

resultatet kan utläsas att de pedagoger som använder en konflikthanteringsmodell i 

större utsträckning följer Cohens pyramidstruktur. De lägger störst vikt vid det 

förebyggande arbetet genom att anpassa kraven, skapa ett gott samtalsklimat och en 

stödjande fysisk miljö, medan de pedagoger som inte använder sig av någon 

konflikthanteringsmodell ändrar strukturen i pyramiden genom att istället lägga mest tid 

på att stödja barnen i att själva lösa sina konflikter. Hakvoort (2010) skriver att Cohens 

pyramid ämnar inta en holistisk syn på konflikter, varför det blir av vikt att förstå 

förhållandet mellan de olika delarna då pyramiden syftar till att vara nivåöverskridande.  

 

4.3  Konflikthantering i ett långsiktigt perspektiv 

4.3.1  Pedagogernas syn på konflikthantering och social hållbarhet 

På frågan om pedagogerna anser att det finns en koppling mellan konflikthantering och 

social hållbarhet visar resultatet att 63 procent (n=19) av samtliga tillfrågade pedagoger 

bedömer att det finns en koppling mellan dessa två områden. 23 procent (n=7) uttrycker 

att de ej vet. En respondent uttrycker att det inte finns någon koppling.  

 

4.3.2  Pedagogernas uttryck och definition kring social hållbarhet  

Drygt en fjärdedel, 23 procent (n=7), väljer att inte svara på den öppna frågan om vad 

social hållbarhet innebär för dem. Ytterligare två pedagoger uttrycker: ―Svår fråga. Vet 

inte‖ och ―Kan kännas svårt att definiera‖.  
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4.3.2.1  Demokrati 

Flera av respondenterna lyfter dock begrepp som demokrati och alla människors lika 

värde, vilket synliggörs genom uttryck som: ―Social hållbarhet är av avgörande 

betydelse för det demokratiska samhället‖, ―Allas ansvar att fostra demokratiska 

individer‖, ―Att man har en gemensam värdegrund‖, ― ... fokus på allas lika värde‖. 

Pedagogerna lyfter specifika demokratiska värden genom uttryck som: ―Ett samhälle 

med hög tolerans‖, ‖ ... behandlar varandra med ömsesidig respekt‖ och ―Social 

hållbarhet för mig innebär också jämställdhet‖. Respondenterna kopplar också social 

hållbarhet till att: ― ... tillvarata allas likheter och olikheter för att samhället ska bli 

hållbart‖ samt: ―Att se världen utifrån ett globalt perspektiv - inte ett vi och dom utan ett 

vi är alla sammanflätade och påverkar varandra och världen‖.  

4.3.2.2  Relationsskapande  

Även uttryck kring gemenskap och relationer uttrycks som viktiga aspekter: ―Att man 

skapar bra och långvariga relationer‖, eller ―Värna om varandra‖. Värden som trygghet, 

tillit och förtroende lyfts: ―Jag kopplar social hållbarhet till trygghet‖, eller ― ― ... att 

människor litar på varandra, har förtroende för varandra‖. För social hållbarhet behövs 

enligt pedagogerna förmåga att: ―Hantera känslor och handlingar‖ och ―... olika former 

av konflikthantering‖ och att pedagog och barn får möjlighet att ‖Lära sig att vara 

lyhörd för andra‖ och utveckla ―Förmågan att känna och uttrycka empati‖.  

 

4.3.3  Analys av konflikthantering i ett långsiktigt perspektiv 

Sammanfattningsvis ges pedagogernas definitioner på social hållbarhet, samt deras syn 

på kopplingen mellan konflikthantering och social hållbarhet. Temat belyser 

pedagogernas uttryck kring demokratiska värden samt relationer som betydande 

aspekter i ett långsiktigt arbete.    

 

Skolinspektionens kvalitetsrapport (2018) belyser att det finns vissa svårigheter bland 

förskolans personal att definiera vanligt förekommande begrepp inom 

värdegrundsarbetet. Något som även våra respondenter ger uttryck för. Hakvoort och 

Olsson (2014) lyfter i sin studie att lärarna uppger sig se en koppling mellan skolans 

demokratiska uppdrag och konfliktlösning, men att de har svårt att klargöra på vilket 

sätt dessa områden korsar varandra, samt förklara hur de kan sammanföras för att skapa 

ett mer demokratiskt arbetssätt i praktiken. I vårt material kan vi ana likheter med 

Hakvoort och Olssons studie då flertalet pedagoger uttrycker sig genom att svara vet ej 

på frågan snarare än nej, om de anser att det finns en koppling mellan konflikthantering 

och social hållbarhet.  

 

I Skolinspektionens rapport (2012) uttrycks det att skolan ska utbilda reflekterande, 

kritiska och kompetenta samhällsmedborgare, vilka kan ta ansvar för samhällets 

utveckling och varaktighet. Vidare understryker rapporten vikten av att demokratin 

aldrig får tas för given och beskriver hur detta är ytterst aktuellt i och med ― ... den 

pågående oron i Europa, där mer eller mindre odemokratiska krafter ger sig tillkänna i 

land efter land‖ (Skolinspektionen, 2012). Respondenterna uttrycker att det är ―Allas 
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ansvar att fostra demokratiska individer‖ samt lyfter vikten av ―Att se världen utifrån ett 

globalt perspektiv - inte ett vi och dom utan ett vi är alla sammanflätade och påverkar 

varandra och världen‖.  

 

Skolinspektionen (2012) uttrycker vikten av att lärarna arbetar aktivt med att synliggöra 

de normer och värden som kommer till uttryck i verksamheten, inte minst för att kritiskt 

kunna granska hur arbetet med värdegrunden levandegörs och får mening. Det finns 

skilda meningar kring pedagogernas koppling mellan konflikthantering och social 

hållbarhet. Vikten av att definiera och nyansera begrepp lyfts bland annat av Karlsson 

(2014) och Edling, 2012) som ett sätt att medvetandegöra hur ―värdeladdade‖ ord får 

utrymme och används i den egna praktiken. Skolinspektionens (2012) granskning lyfter 

att begrepp, som demokrati och social hållbarhet, behöver lyftas för att bidra till att 

skapa perspektiv i gemensamma samtal och reflektion, både i arbetslag och barngrupp. 

Förskolan som mötesplats har därmed potential att öppna upp för att lyfta och möta 

meningsskiljaktigheter. Ett långsiktigt arbete kräver dock reflektion kring med vilka 

strategier dessa bemöts och hanteras. Konstruktivt uppklarade konflikter kan bidra till 

stärkta relationer, ökad förståelse för egna och andras behov samt utvecklandet av 

förhandlingsstrategier (Hakvoort & Friberg, 2015; Johansson, 2009; Öhman, 2016). 

Något Utas Carlsson och Rosenberg Kimblad (2011) lyfter som förutsättningar för att 

bygga vidare på ett fredligt klimat.  

 

I förskolans reviderade läroplan (Skolverket, 2018) uttrycks att barnen i förskolan ska 

ges goda förutsättningar att känna sig trygga i barngruppen och bygga upp tillitsfulla 

relationer. Respondenterna uttrycker att relationsskapande och gemenskap utgör viktiga 

aspekter inom social hållbarhet och lyfter värden som trygghet, tillit och förtroende. De 

uttrycker även i likhet med Öhman (2016) att social hållbar utveckling i förskolan kan 

handla om de sociala relationerna. 
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5  Diskussion och slutsats 

Syftet med studien är att studera och problematisera hur pedagoger upplever och 

förhåller sig till arbetet med konflikthantering mellan barnen i förskolan, samt vilken 

roll konflikthantering och användandet av konflikthanteringsmodeller spelar i det 

relationella vardagliga arbetet -i strävan mot ett demokratiskt klimat och social hållbar 

utveckling.  

 

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) uttrycker att barnen genom utbildning ska utveckla 

förståelse och ansvar för andra samt en vilja att påverka samhället mot ett samhälle 

präglat av fred, tolerans, mångfald och jämställdhet. Från och med januari år 2020 

kommer Barnkonventionen att utgöra lag i Sverige, vilket enligt UNICEF innebär ett 

ökat och förtydligat ansvar för beslutsfattare att ha barnens bästa i fokus i samtliga 

beslut som berör dem (UNICEF, 2018). 

 

Nedan följer en diskussion kring det analyserade resultatet i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. Med inspiration av ett postmodernt perspektiv (se Dahlberg, Moss 

och Pence, 2014) diskuteras vilka diskurser som blir möjliga utifrån alternativa sätt att 

se på kvalitet. Dahlberg, Moss och Pence (2014) argumenterar för att diskurser kan ses 

vara ett uttryck för en skildring av många ―sanningar‖, utifrån den kunskap vi har om 

vår omvärld. Lundström (2008) är inne på liknande tankegångar då det hävdas att 

människans erfarenheter kan utgöra en grund för att göra motstånd mot dominerande 

föreställningar. Då situationer som uppstår kan erfaras olika av olika personer kan 

tolkningar behöva stå emot varandra och förhandlingsutrymme skapas. Vidare skriver 

författaren att samma person också kan göra nya tolkningar av situationen genom att få 

tillgång till nya diskurser. I detta kan det vara viktigt att åter lyfta Hakvoort (2010) som 

synliggör positiva effekter av arbetet med konflikter, men hon tar också upp några 

faktorer som hon menar bör tas i beaktning. En faktor som lyfts är förskolornas kontext 

och förutsättningar, vilka skiljer sig sinsemellan och för med sig att de har olika behov. 

Dessa skilda behov medför att konflikter bör hanteras med stöd av olika strategier.   

 

5.1  Kunskap, utbildning och förhållningssätt 

5.1.1  Pedagogernas efterfrågan efter mer utbildning kring konflikthantering 

Studien visar att nästan hälften av pedagogerna önskar mer utbildning kring 

konflikthantering. Hakvoort och Olsson (2014) konstaterar att lärarna genom utbildning 

kring konflikthantering får möjlighet att utveckla kunskaper och gemensamma 

värderingar. Endast en femtedel av respondenterna i vår studie uttrycker att de har fått 

kunskap kring konflikthantering genom sin tidigare utbildning. Resultatet visar också att 

hälften av pedagogerna upplever sig sakna kunskap inom vissa områden för att hantera 

de konflikter de möter i förskolan. Vi ser det anmärkningsvärt att inte fler pedagoger 

fått kunskap kring konflikthantering genom sin utbildning eller nuvarande arbetsplats, 

med tanke på vad forskningen säger om konflikthantering och social hållbarhet, i 

kombination med pedagogernas uttryckta behov och efterfrågan efter mer utbildning. 
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Deutsch (2002) hävdar att det är brådskande att utveckla konstruktiva sätt att hantera 

konflikter på, då behovet är stort i och med de många intensiva konflikter som väntar 

oss alla i det dagliga livet. Då vi befinner oss i slutet av vår förskollärarutbildning har vi 

i samband med denna studie också reflekterat över huruvida vi fått möjlighet att 

utveckla denna kunskap inom förskollärarprogrammet. Litteratur kring ledarskap, 

samspel, kommunikation, bemötande och förhållningssätt kan utgöra skilda 

delområden. Vi vill dock lyfta vikten av att ämnet bör ges större utrymme i diskussioner 

och föreläsningar, för att förstå arbetet med konflikthantering som en helhet. Med 

kunskap och samsyn kring konflikthantering har lärare ökade möjligheter att stödja 

barnen att finna användbara strategier i samband med uppkomna konflikter (Hakvoort 

& Olsson, 2014).  

 

5.1.2  Pedagogernas syn på konflikter och konflikthantering 

Forskning och litteratur (se t ex. Lennéer Axelsson & Thylefors, 2013) resonerar för att 

mellanmänskliga konflikter i sig varken är onda eller goda. Det avgörande för följderna 

av en konflikt är hur den hanteras och i vilken kontext den förekommer (se t ex. 

Lennéer Axelsson & Thylefors, 2013; Hakvoort, 2010, m fl). Detta resonemang håller 

våra respondenter med om. Resultatet visar att samtliga pedagoger som använder en 

modell anser att konflikter utgör lärandesituationer, medan flera av de som inte 

använder någon modell uttrycker att konflikter i liten grad utgör lärandesituationer. 

Efter att ha läst forskning kring de använda konflikthanteringsmodellerna, har vi fått en 

förståelse för varför pedagogerna, vilka använder en modell i stor utsträckning ser på 

konflikter som lärandesituationer, då samtliga modeller lyfter vikten av att på ett 

medvetet sätt kommunicera med barnen i samband med uppkomna konflikter. Souto-

Manning (2013) argumenterar i likhet med flertalet av våra respondenter, att pedagoger 

bör låta barn engagera sig i, lära av och växa genom konflikter för att utveckla agens. Vi 

funderar på om synen på konflikter som lärandesituationer, vilka utgör en naturlig del 

av vardagen i förskolan, kan medföra ett ökat intresse hos pedagogerna att engagera sig 

för barnens konflikter. Greene (2011) beskriver en förändring av förhållningssättet 

gentemot barn och konflikter, och lyfter vikten av att pedagogerna utgör 

samarbetspartners i kommunikationen med barnen, för att i samarbete lösa situationerna 

på ett varaktigt sätt. 

 

5.1.3  Konflikthantering som en del av barnens relationsskapande 

Då resultatet visar på skilda meningar kring huruvida konflikter utgör hinder i barns 

relationsskapande, anser vi att det är av vikt att lyfta denna fråga till diskussion. 

Thornberg (2013) uttrycker att konflikthantering inte i första hand handlar om teknik , 

utan om relationer, där empati, tillit, förståelse och omsorg utgör viktiga aspekter. Även 

Öhman (2016) lyfter konstruktivt uppklarade konflikter som något som kan stärka 

relationen mellan de inblandade individerna och bygga upp en känsla av gemenskap. 

Lundström (2008) resonerar kring konfliktsituationer som förändringsmöjligheter, vilka 

kan leda till en fördjupad samhörighet och ett demokratiskt klimat. Lärarens förhållande 

och relation till barnen påverkar enligt Thornberg (2013) i hög grad de möjligheter 

läraren har att hjälpa eleverna i samband med konflikthantering. Forskaren (Thornberg, 
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2004) uttrycker att implicita värden och normer förmedlas till barnen genom 

pedagogernas förhållningssätt och handlingar. Majoriteten av respondenterna instämmer 

i detta, då de uttrycker att deras kroppsspråk och ordval är med och påverkar utfallet av 

interaktionen i samband med konflikthantering. Biesta och Lawly (2006) påtalar vikten 

av att lärarna utgår ifrån ett inifrånperspektiv för att synliggöra vad som sker i de 

relationer som skapas i den kulturella gemenskapen.  

 

5.2  Utvärdering och utveckling  

5.2.1  Vikten av samsyn och reflektion för att synliggöra vad som kommuniceras 

Majoriteten av pedagogerna uttrycker att deras gemensamma syn på konflikthantering 

arbetats fram genom diskussion och reflektion. Pedagogerna, vilka uttrycker att de inte 

har någon gemensam syn i arbetslaget eller på förskolan i stort, lyfter bakgrund, 

erfarenhet, barnsyn, syn på konflikthantering samt hög personalomsättning som faktorer 

vilka anses ha föranlett detta. Respondenterna ger därmed uttryck för 

utvecklingsmöjligheter inom området, vilka är värda att belysa. Moss, Dahlberg och 

Pence (2000) lyfter dialog och reflektion som viktiga aspekter inom diskursen om 

meningsskapande. Förskolan som institution utgör en social konstruktion som skapas 

genom aktiva interaktioner mellan människor och samhälle (Dahlberg, Moss & Pence, 

2014). Dahlberg, Moss och Pence syftar därmed på att diskurser kan ses vara ett uttryck 

för en skildring av många ―sanningar‖, utifrån den kunskap vi har om vår omvärld. 

Dahlberg (1997, citerad i Dahlberg, Moss & Pence, 2014) skriver att: 

  

 ... pedagogiska praktiker för barn konstitueras genom dominanta diskurser i vårt 

samhälle och förkroppsligar de tankar och uppfattningar liksom den etik, som råder vid 

en given tidpunkt i ett givet samhälle (Dahlberg, 1997, citerad i Dahlberg, Moss & 

Pence, 2014, s. 131).  

  

Författarna menar vidare att förskolan kontinuerligt bör utmana sina tankar, till exempel 

genom reflektion om innehållet i det pedagogiska arbetet, för att synliggöra vad som 

kommuniceras och blir möjligt i verksamheten och för att skapa alternativa diskurser, 

inklusive alternativ pedagogisk praktik.  

 

5.2.2  Vikten av uppföljning, utvärdering och utveckling 

En bredd av forskning (Guldbrandsson, 2007; Myndigheten för skolutveckling, 2003; 

Skolinspektionen, 2018) visar att implementering är av vikt inom verksamheter som 

använder en metod, för att nå framgång. Myndigheten för skolutveckling (2003) 

uttrycker att långsiktiga arbeten ska ta utgångspunkt i verksamhetens behov och de 

förutsättningar som finns. Utvärdering utgör därmed en viktig del i 

implementeringsarbetet (Guldbrandsson, 2007; Myndigheten för skolutveckling, 2003; 

Skolinspektionen, 2018), samtidigt som det ingår i förskolans systematiska 

kvalitetsarbete (Skolverket, 2016). Skolinspektionens kvalitetsrapport (2018) belyser 

förskolechefernas ansvar i förhållande till värdegrundsarbetet, vilket utgörs av att dels 
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utveckla arbetet med kvalité, men också möjliggöra utrymme för pedagogerna att vara 

en del av och löpande följa upp det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Förskolans reviderade läroplan (Skolverket, 2018) beskriver att utvärdering i förskolan 

innebär att få kunskap om verksamhetens kvalitet, där verksamhetens organisation, 

innehåll och genomförande kan utgöra några utvecklingsområden. Sheridan (2001) 

framhäver pedagogernas barnsyn som en viktig aspekt vad gäller förskolans 

kvalitetsarbete, då deras syn på barnen kommer att påverka hur de arrangerar 

verksamheten och hur de väljer att bemöta barnen. För att utvecklingsarbetet ska möta 

upp mot barngruppens och verksamhetens behov, utgör också pedagogernas samsyn om 

den nuvarande situationen en viktig aspekt (Skolverket, 2015). Skolverket uttrycker att 

dialog bör ske mellan pedagoger och barn samt mellan pedagoger och förskolechef, för 

att ha möjlighet att synliggöra vilken samlad kunskap som redan finns och vilken 

kunskap som behöver stärkas för att utveckla arbetet vidare. Jensen och Kranmo (2016) 

uttrycker därmed att kvalitetsarbetet i förskolan utgör en ständigt pågående process. 

 

Myndigheten för skolutveckling belyser i sin rapport Olikas lika värde (2003, se även 

Skolinspektionen, 2018; Skolverket, 2018) utvärdering som en del i det långsiktiga 

arbetet. Skolverket (2015) lyfter vikten av att valda arbetsformer och 

utvecklingsinsatser följs upp och dokumenteras för att åstadkomma systematik. I 

relation till Skolverkets påstående, menar vi, att respondenternas svar kring 

utvärderingen av de använda konflikthanteringsmodellerna är av vikt att lyfta. Detta då 

de uttrycker att modellerna i liten utsträckning utvärderas, eller att utvärderingen sker 

muntligt.  

 

I analysen kan vi se att pedagogerna inte anser sig ha tillräckligt med tid för reflektion 

kring konflikthantering i arbetslaget. Avsaknad av reflektionstid och samsyn kring 

konflikthantering i verksamheten, i kombination med muntliga utvärderingar och hög 

personalomsättning, kan komma att påverka pedagogernas känsla av delaktighet i 

utvecklingsprocessen. Myndigheten för skolutveckling (2003) lyfter delaktighet och 

tydlighet i utvecklingsprocessen som bidragande framgångsfaktorer. I förhållande till 

detta väcker en kommentar från enkäten extra intresse, då respondenten uttrycker: ―Vi 

har inget gemensamt språk eller tydlig ledning som tar tillvara på arbetslagets 

kompetens‖. Vi vill här problematisera att utan tydlig ledning och skriftlig utvärdering 

kan information riskera att gå nyanställda förbi, varpå värdegrundsarbetet och 

implementeringen av modellerna påverkas. Vi frågar oss om pedagogerna, med dessa 

förutsättningar, får syn på vad som faktiskt pågår i verksamheten samt vilka implicita 

värden konflikthanteringsarbetet vilar på. Arnér (2009) påpekar vikten av att arbetslaget 

ges möjlighet att gemensamt problematisera och ifrågasätta för att skapa förutsättningar 

i det demokratiska arbetet. Vidare kan avsaknad av gemensam reflektion, i vilka 

diskussion och utvärdering av utvalda arbetsmetoder ges utrymme, vara en bidragande 

faktor till att värdegrundsarbetet åsidosätts, till att behandlas vid enstaka tillfällen eller 

av enskilda individer, istället för att genomsyra pedagogernas förhållningssätt 

(Skolinspektionen, 2012) och verksamhet. Huruvida en konflikthanteringsmodell kan 
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stärka värdegrundsarbetet i förskolan eller inte, tycks bero på vilka förutsättningar den 

ges för god implementering.  

 

5.3  Helhetssyn på konflikthantering 

5.3.1  En holistisk och nivåöverskridande syn på konflikthantering 

Hälften av de tillfrågade pedagogerna tror att användandet av en specifik 

konflikthanteringsmodell inte är tillräckligt för att arbeta långsiktigt med att utveckla 

barns konflikthanteringsförmågor. I överensstämmelse med detta uttrycker Hakvoort 

(2010) att lärare trots den bredd av modeller som finns på marknaden, efterfrågar mer 

utbildning kring konflikthantering. Detta sökande efter kunskap kan vi också se då 

respondenterna i denna studie uttrycker att de på egen hand läst på och sökt kunskap 

kring konflikthantering. Här vill vi göra en koppling till Cohens konfliktpyramid (för en 

vidare beskrivning se, Hakvoort, 2010) genom tanken kring en holistisk syn på 

konflikthantering. Hakvoort (2015) lyfter vikten av att pedagogerna ser till samtliga fyra 

nivåer i Cohens konfliktpyramid för att inta ett övergripande perspektiv på arbetet med 

konflikter, vilket medför möjlighet att reflektera över helheten. Friberg (2015) 

poängterar även vikten av att se till den omgivande kontexten, då denna kommer att 

vara med och påverka vårt sätt att tolka olika situationer.  

 

5.3.2  Kritisk granskning och flexibilitet 

Skolverket (2015) uttrycker att pedagogerna, för att vidga sina perspektiv och utveckla 

sina kunskaper, bör ta stöd i relevant forskning. Konflikthantering som 

forskningsområde är brett och vår eftersökning av forskning, vilket specifikt lyfter 

användandet av de aktuella konflikthanteringsmodellerna i förskolan, tyder på en 

variation av vetenskapligt innehåll. Resultatet visar trots detta att majoriteten av 

respondenterna har upplevelsen av att deras konflikthanteringsmodell vilar på en 

vetenskaplig grund. Ett fåtal svarar att de inte vet. Vi vill därför lyfta vikten av att 

problematisera arbetet med konflikthantering och -modeller i förhållande till relevant 

forskning i förskolan, för att synliggöra om de valda konflikthanteringsstrategierna vilar 

på en vetenskaplig grund, i enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 

 

I sökandet att ―förbättra‖ förskolans verksamhet behöver begrepp som kvalitet och 

meningsskapande diskuteras, för att belysa vad som blir möjligt inom förskolans 

diskurs. Respondenternas uttryck kring upplevda nackdelar med modellerna, som att de 

letar “fel” hos barnen, samt att det “kan bli för stramt och fyrkantigt”, menar vi bör 

uppmärksammas. Dels då pedagogerna själva hänvisar till modellens negativa aspekter, 

men också då förutfattade meningar om vad som eftersträvas, utan koppling till kontext, 

lätt antar en diskurs om ―det goda arbetet‖ dolt i ett sökande efter kvalitet (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2014). Med en bestämd syn på vad en konflikt är, frågar vi oss om 

användandet av en konflikthanteringsmodell kan förstärka ett sätt att tänka, en sanning 

om barn och konflikter? Edling (2012) uttrycker att det finns ett stort behov av att 

löpande utforska innebörden av begrepp för att undvika ett onyanserat förhållningssätt 

till dem. Vi menar att detta behov kan sättas in i ett sammanhang där val av ett specifikt 
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arbetssätt, framför ett annat, bör ske med omsorg och därmed kräver grundlig reflektion 

på olika plan (Hakvoort, 2015).  

 

En meningsskapande praktik behöver på olika sätt uppmärksamma och få utrymme att 

reflektera kring det pedagogiska innehållet, samt hur det förhåller sig till en verksamhet 

i rörelse som ska bidra till att ―bygga upp varaktiga relationer‖ (Skolverket, 2016, s.11; 

Dahlberg, Moss & Pence, 2014). På så sätt kan de förutsättningar och strukturer som är 

med att skapas dels synliggöras men också ifrågasättas (Edling, 2012; Dahlberg, Moss 

& Pence, 2014). 

  

5.4  Konflikthantering i ett långsiktigt perspektiv  

Förskolans verksamhet formas av vår historia, vad vi har haft, vad vi inte vill ha och 

vad vi vill sträva emot. Flertalet skrifter lyfter i den meningen att förskolans kontext kan 

ge utrymme för relationer och kommunikation, där olika perspektiv kan mötas (se bland 

annat; Johansson 2009; Skolverket, 2016). På så sätt kan konflikthantering i förskolan 

förstås som en ständigt närvarande process, vilken utgör en betydande del i det 

demokratiska arbetet (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Genom de relationer som byggs 

upp utvecklar vi inte bara självförståelse, utan även förståelse för vår omvärld. Vi finner 

det därför relevant att föra en diskussion kring hur vardagliga val och handlingar, 

genomförda inom förskolans ramar, även påverkar i ett större perspektiv (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2014; Skolinspektionen, 2018).  

 

Deutsch (2000) uttrycker att konstruktiv konfliktlösning bör främjas för att minska 

sociala orättvisor i samhället, detta som ett led i att skapa ett samhälle där våra barn och 

barnbarn ska kunna leva i mer humana och sympatiska samhällen. I studien ställer vi 

oss undrande till vilken betydelse och roll konflikthantering kan ges inom förskolan, 

därigenom även hur pedagogernas tankestilar och uttryck påverkar kring social 

hållbarhet i förhållande till konflikthantering.  

  

Vi kan inte med säkerhet veta vilka kompetenser som behövs i framtiden. Bickmore 

(2011) framhäver dock  att en hållbar hantering av konflikter, genom en bred 

medvetenhet kring flertalet aspekter, däribland relations- och verksamhetsutveckling, 

kan stödja ―inkluderande och respektfulla relationer‖ (s. 676-677). Bickmore (2011) för 

även resonemang kring huruvida konflikthanteringsmodeller kan bistå med ett sådant 

stöd.  

 

En tredjedel av samtliga respondenter väljer att svara nej, vet ej eller inte svara alls på 

frågan om de anser att det finns en koppling mellan konflikthantering och social 

hållbarhet. Detta finner vi är av betydande intresse för studien. Förhållningssättet kring 

hur vi förstår och hanterar konflikter behandlar även aspekter av grundläggande behov, 

sig själv i förhållande till sin omvärld, men också den syn vi har på varandra (Utas 

Carlsson & Rosenberg Kimberg, 2011). Respondenterna svarar dock relativt lika vad 

gäller hur de uttrycker sig arbeta med känslor och empati i den dagliga verksamheten, 
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marginalerna är mycket små. I vardagliga möten, i samtal med barn och kollegor, 

kommer dock föreställningar om andra vävas in i vänliga handlingar vilka riskera att bli 

osynliga om lärarna inte medvetandegör dessa med hjälp av exempelvis observation och 

eftertanke (Edling, 2010, 2012). Edling skriver som ett exempel på detta att: "Paradoxalt 

nog försvinner inte våra kroppsliga, ibland omedvetna, reaktioner bara för att vi inte 

pratar om dem, tvärtom fortsätter de att sätta avtryck på samhället i det dolda" (Edling, 

2012, s. 202).  

  

Vi finner dessutom respondenternas svar intressanta då värdegrundsbegrepp i sig kan 

föra med sig svårigheter, liksom att definiera och klargöra dess innebörd samt att koppla 

begreppen till en helhet, även om det kan ses arbetas med i praktiken (Hakvoort och 

Olsson, 2014; Skolinspektionen, 2018). Demokrati som begrepp kan förstås utgöra en 

tolkningsprocess och påverkar därmed hur konfliktsituationer hanteras utifrån 

gemensamma regler, vilka kan skilja sig åt beroende på förhållningssätt (Rantala, 2014). 

Av dessa anledningar vill vi lyfta respondenternas varierande förutsättningar i 

förhållande till ett långsiktigt och hållbart arbete genom att få tid och utrymme att 

diskutera och reflektera med varandra. Dels för att i arbetet få skapa förståelse och 

mening över den praktik som de själva är med att bidra till, men också forma (se 

Dahlberg, Moss & Pence, 2014; Edling, 2012; Myndigheten för Skolutveckling, 2003; 

Skolinspektionen, 2018).  

   

Guldbrandsson (2007) hänvisar bland annat till Överenskommelse som faktor och lyfter 

därmed frågan huruvida en vald metod och dess värden kan förhålla sig till skiftande 

förhållanden. Vi finner det därmed relevant att föra in en tanke om förväntade 

―kunskaper och förmågor‖ (Ribaeus, 2014, s. 133) som finns på barn världen över, då 

dessa står i relation till hur pedagoger förhåller sig till värdegrundsuppdraget.  

 

Dahlberg, Moss och Pence (2014) lyfter, inom ett postmodernt perspektiv, ett komplext 

förhållande till makt och kunskap som de menar kräver reflektion, då vissa värden får 

företräde före andra. Hur ―kunskap‖ kommuniceras formar sociala ramverk vilka bör 

uppmärksammas, då tankekollektiv inte bara kan representera ett ‖rätt‖ sätt att förstå, 

utan också legitimerar och förstärker människors val av handling inom den (Dahlberg, 

Moss och Pence, 2014; Edling, 2012; Fleck, 1997; Rantala, 2014). De möjligheter som 

skapas för barnen att erfara demokratiska värden, både på kort och lång sikt, påverkas 

därigenom dels av pedagogernas bemötande samt deras förhållningssätt till rådande 

normer (Skolinspektionen, 2018). 

 

Guldbrandssons (2007, 2017) uttryck kring att anta en helhetssyn kring utvärdering som 

process innebär därmed att granska huruvida anpassningar bör ske både kring en vald 

metod och själva implementeringen av den. Framgångsstrategier har visat sig genom en 

medveten helhetssyn på värdegrundsarbetet samt att pedagogerna ges utrymme att 

arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt som kan bidra till barns inflytande samt ― … 

ser samband mellan barns lärande, demokratiska och sociala utveckling … ― 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 31). I förhållande till dessa resonemang vill 
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vi belysa vikten av gemensamma samtal mellan barn och vuxna. Samtidigt som 

gemensamma mål ska strävas mot, behöver pedagogerna förhålla sig till en variation av 

tankesätt. Rantala (2016) uttrycker att normer kan bli uppmärksammade genom att olika 

värden ‖kolliderar‖ (s. 143). Med otillräcklig reflektionstid för pedagogerna saknas 

dock utrymme att ifrågasätta och kritiskt granska verksamheten samt de arbetssätt som 

används (Skolinspektionen, 2018; Rantala, 2016), vilket medför att de implicita värden 

som förmedlas i arbetet med konflikthantering riskerar att gå pedagogerna förbi. 

Därigenom vill vi lyfta att hanteringen av konflikter i förskolan är av vikt och bör ses 

som en ständigt pågående process i förskolans långsiktiga arbete. 

 

5.5  Slutsats 

Syftet med studien är att studera och problematisera hur pedagoger upplever och 

förhåller sig till arbetet med konflikthantering mellan barnen i förskolan, samt vilken 

roll konflikthantering och användandet av konflikthanteringsmodeller spelar i det 

relationella vardagliga arbetet -i strävan mot ett demokratiskt klimat och social hållbar 

utveckling. 

 

Ambitionen har inte varit att jämföra modellerna sinsemellan, generalisera eller 

utvärdera deras effektivitet. Med utgångspunkt i pedagogernas uttryckta erfarenheter 

och upplevelser har olika aspekter av konflikthantering synliggjorts och nyanserats, 

vilket hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. Då studien inspirerats av postmoderna 

tankegångar och Flecks (1997) uttryck om tankestilar, har materialet analyserats med 

fokus på mångfald, vilket med stöd av Cohens konfliktpyramid bidragit till en ökad 

helhetssyn på konflikthantering.  

 

Resultatet visar att konflikter hanteras och uppfattas på olika sätt, både i arbetslag och 

verksamhet. Hur konflikter hanteras och bemöts påverkar våra relationer, inte bara till 

oss själva utan även till barnen. Medvetenhet om rådande tankestilar hos pedagoger i 

förskolan kan skapa utrymme för reflektion och förändring i verksamheten, kritisk 

dialog och kommunikation. I strävan mot ett demokratiskt klimat och social hållbar 

utveckling, kan konstruktiv konflikthantering bidra till det relationella vardagliga 

arbetet. Arbetet med relationer och konflikter kan därmed ses som en process, där 

sanningar kan omformuleras och omskapas i mellanmänskliga möten, vilket kan bidra 

till utrymme för olikheter att mötas och utvecklas.  

 

Pedagogerna i studien både efterfrågar och söker samtidigt utbildning och kunskap, 

vilket stärker vår uppfattning om att konflikthantering utgör ett betydelsefullt område 

både idag och framöver. Studien belyser även pedagogernas skilda uppfattningar och 

förutsättningar för gemensamma samtal, tid till reflektion och därmed utrymme för 

samsyn. Förskolans förutsättningar för att implementera en konflikthanteringsmodell 

kan därmed vara avgörande för hur den kommer att användas i verksamheten. Om 

förskolan väljer att använda en modell är det av vikt att pedagogerna ges utrymme, för 

att i reflektion bygga upp en förståelse för modellen och dess bakgrund. För att 
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synliggöra det osynliga behövs diskussioner kring de värden och normer modellen vilar 

på.  

 

Verksamhetens utvecklingsarbete, däribland pedagogernas arbetsmetoder bör grundas i 

de behov som genom dokumentation och reflektion synliggjorts (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003). Lika viktigt som att utveckla en gemensam syn på arbetet är det 

att pedagogerna löpande problematiserar sitt eget tänkande och kritiskt granskar 

använda konflikthanteringsstrategier.  

 

När blicken flyttas mot det rörliga blir det möjligt att synliggöra annat än om man 

stirrar sig blint på färdiga strukturer och modeller (Dewey, 1916/2002 i Edling, 2012, 

s. 89).  

 

Genom granskning ges möjlighet att lyfta olika perspektiv och tankar kring hur 

strategierna än mer kan anpassas till verksamhetens ständigt reviderade behov. 

 

5.6  Utvärdering av metod 

Enkätens uppbyggnad och utformning bygger på tidigare forskning och har utgjort ett 

stöd i skrivprocessen, då den gett oss relevanta svar för att möta upp mot 

problemformulering och syfte. Ett vidare tidsperspektiv hade dock gett oss möjlighet att 

nå ut till fler pedagoger med enkäten, eller öppnat upp för valet av personliga möten. 

Eventuellt hade semistrukturerade intervjuer gett oss möjlighet att få en djupare bild av 

respondenternas tankar och erfarenheter. Dessutom hade möjligheten funnits att ställa 

följdfrågor.      

 

5.7  Förslag till vidare forskning 

Det synes finnas ett behov av mer forskning om konflikthantering med fokus på 

förskolan, då befintlig forskning till stor del är riktad mot skolan. Verksamheterna kan 

ses dela normer och värderingar men ändå förhålla sig på olika sätt. Vi frågar oss på 

vilket sätt förskolans verksamhet påverkas av detta? Ett spännande 

undersökningsområde är därmed hur det ser ut för de allra yngsta barnen i förskolan vad 

gäller konflikthantering och arbetet med konflikthanteringsmodeller. Hur ser vi på de 

yngsta barnens konflikter och hur kan förhållningssätten anpassas? 

 

Under arbetsgången har vi funnit forskning och litteratur av intresse för området 

konflikthantering i förskolan, vilken inte fallit inom ramen för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Philip Jackson lyfter fram begreppet ―Black box‖, vilket handlar om 

det ―osynliga‖ som händer i den dagliga verksamheten. Vi finner det därför av intresse 

att utforska hur begreppet kan diskuteras och problematiseras i förhållande till arbetet 

med kvalitet och meningsskapande i förskolan.  
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 Bilaga 1: Missiv 

      

 

Konflikthantering i förskolan  
 

Kan konflikter vara konstruktiva?  

Vi har valt att göra en enkät som vänder sig till dig som verksam pedagog. Studien berör dina erfarenheter och 

upplevelser av konflikthantering i förskolan. Genom breddad kunskap hoppas vi kunna bidra till ökad medvetenhet  

om olika perspektiv på konflikthantering. Vi vill också undersöka hur arbetet med konflikthantering kan främja ett  

demokratiskt klimat i förskola och samhälle.  

Studien är ett examensarbete på grundnivå inom pedagogik och utgör en del av utbildningen till förskollärare  

vid Högskolan i Gävle. Enkäten består av två delar och tar mellan ca 10-20 minuter att fylla i. Du sänder ditt svar  

i bifogat svarskuvert till oss, alternativt lämnar du ditt svar i den låda som finns utplacerad på förskolan. 

Studien utgår från dataskyddsförordningen GDPR (www.datainspektionen.se), skydd av personuppgifter, samt  

Vetenskapsrådets riktlinjer kring forskningsetiska principer (www.codex.vr.se). Deltagande i enkäten är därmed  

frivillig och medverkan kan när som helst avbrytas. Enkäten är anonym vilket innebär att medverkande förskolor,  

dess position, samt du som deltagare avidentifieras. Studien kommer endast diskuteras i studiesyfte tillsammans  

med lärare och handledare på högskolan samt redovisas som ett examensarbete. Det insamlade materialet kommer  

behandlas aktsamt och förstöras då arbetet är godkänt. Examensarbetet läggs därefter in vid skolans databas. Vi ser 

fram emot att få dela med oss av det färdiga arbetet och hoppas att det kan väcka frågor för vidare reflektion!  

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Tack för din medverkan! 

   Anna Råberg    

   Student    

   ofk15arg@student.hig.se  

   Sara Lundström 

   Student 

   ofk15slo@student.hig.se   

   Daniel Pettersson 

   Handledare 

   daniel.pettersson@hig.se 
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Konflikthantering i förskolan  
 

Kan konflikter vara konstruktiva?  

Vi har valt att göra en enkät som vänder sig till dig som verksam pedagog. Studien berör dina erfarenheter och 

upplevelser av konflikthantering i förskolan. Genom breddad kunskap hoppas vi kunna bidra till ökad medvetenhet  

om olika perspektiv på konflikthantering. Vi vill också undersöka hur arbetet med konflikthantering kan främja ett  

demokratiskt klimat i förskola och samhälle.  

Studien är ett examensarbete på grundnivå inom pedagogik och utgör en del av utbildningen till förskollärare  

vid Högskolan i Gävle. Enkäten består av två delar och tar mellan ca 10-20 minuter att fylla i. Du sänder ditt svar  

i bifogat svarskuvert till oss, alternativt lämnar du ditt svar i den låda som finns utplacerad på förskolan. 

Studien utgår från dataskyddsförordningen GDPR (www.datainspektionen.se), skydd av personuppgifter, samt  

Vetenskapsrådets riktlinjer kring forskningsetiska principer (www.codex.vr.se). Deltagande i enkäten är därmed  

frivillig och medverkan kan när som helst avbrytas. Enkäten är anonym vilket innebär att medverkande förskolor,  

dess position, samt du som deltagare avidentifieras. Studien kommer endast diskuteras i studiesyfte tillsammans  

med lärare och handledare på högskolan samt redovisas som ett examensarbete. Det insamlade materialet kommer  

behandlas aktsamt och förstöras då arbetet är godkänt. Examensarbetet läggs därefter in vid skolans databas. Vi ser 

fram emot att få dela med oss av det färdiga arbetet och hoppas att det kan väcka frågor för vidare reflektion!  

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Tack för din medverkan! 

 

   Anna Råberg    

   Student    

   ofk15arg@student.hig.se  

   Sara Lundström 

   Student 

   ofk15slo@student.hig.se   

   Daniel Pettersson 

   Handledare 

   daniel.pettersson@hig.se 

                                                                                                                              



 Bilaga 2: Enkät 

      

 

Del 1 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?                < 1år               1-3 år                   > 4 år 

            ☐     ☐        ☐ 

 

 

2. Vilka påståenden stämmer in på dig?  

 

☐ Jag har fått fortbildning genom min nuvarande arbetsplats kring konflikthantering 

☐ Jag har fått fortbildning genom tidigare arbetsplatser kring konflikthantering 

☐ Jag har läst på och sökt kunskap kring konflikthantering 

☐ Jag har läst på och sökt kunskap kring en specifik konflikthanteringsmodell 

☐ Jag har gått en kurs kring  konflikthantering 

☐ Jag har fått kunskap kring konflikthantering genom min tidigare utbildning 

☐ Jag önskar mer utbildning kring konflikthantering 

☐ Annat: 

 

 
 

 

3. Känner du att du har tillräcklig kunskap kring konflikthantering för att hantera    Ja                Nej                     Delvis  

de konflikter du möter i förskolan?        ☐     ☐        ☐ 
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4. I vilken grad stämmer dessa påståenden överens med hur du ser på konflikter i förskolan?  

 

        I mycket      I hög          I liten  I mycket  

        hög grad      grad           grad liten grad 

 

Konflikter utgör en del av vardagen och innebär viktiga lärandesituationer.    ☐       ☐                ☐      ☐  

Konflikter i sig är varken negativa eller positiva, det avgörande är hur vi hanterar dem.  ☐       ☐                ☐      ☐  

Konflikter utgör hinder i barns relationsskapande.      ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Att hantera konflikter 

5. I vilken grad stämmer dessa påståenden överens med hur du hanterar konflikter mellan barnen i förskolan.  

 

        I mycket      I hög          I liten  I mycket  

        hög grad      grad           grad liten grad 

 

Jag ber barnen komma med egna förslag på lösningar      ☐       ☐                ☐      ☐  

Jag kommer själv med förslag på lösningar       ☐       ☐                ☐      ☐  

Jag lyssnar efter barnens känslor, benämner dessa och samtalar med  

barnen om vad de känner.         ☐       ☐                ☐      ☐  

Jag hänvisar till gemensamt framtagna regler       ☐       ☐                ☐      ☐  

Jag sätter gränser och tillrättavisar störande beteenden      ☐       ☐                ☐      ☐  

Jag avvaktar och ser om barnen själva kan lösa konflikten innan jag ingriper/blandar mig i. ☐       ☐                ☐      ☐  

Jag ingriper direkt när en konflikt uppstår.       ☐       ☐                ☐      ☐  

Jag har handfasta metoder att utgå ifrån.       ☐       ☐                ☐      ☐  
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6. Vilka delar av konflikthanteringen upplever du får störst utrymme i er barngrupp? Rangordna 1-4 där 1 får mest utrymme.   

 

 

Mest tid går till att förebygga konflikter genom att anpassa kraven, skapa en stödjande fysisk miljö och ett bra samtalsklimat.             ☐ 

Mest tid går till att stödja barnen i att själva lösa sina konflikter.              ☐ 

Mest tid går till att medla i barnens konflikter.                ☐ 

Mest tid går till att gå in och bryta konflikter som inbegriper fysiskt eller psykiskt våld.           ☐ 
 

 

Känslor och empati  

7. I vilken grad stämmer dessa påståenden överens med hur du arbetar med känslor och empati i den dagliga verksamheten? 

 

       I mycket      I hög          I liten  I mycket  

       hög grad     grad            grad liten grad  

  

Jag ger barnen ett stort ordförråd för olika känslor, både positiva och negativa.   ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Jag sätter ord på mina egna känslor        ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Jag ger barnen alternativa sätt att hantera sina starka känslor på    ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Jag påverkas av barnens starka känslor och har svårt att själv hålla mig lugn.   ☐       ☐                ☐      ☐  
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Förhållningssätt och bemötande 

8. I vilken grad stämmer dessa påståenden överens med hur du ser på ditt förhållningssätt i samband med konflikthantering i förskolan.  

 

       I mycket      I hög          I liten  I mycket  

       hög grad     grad            grad liten grad 

 

Jag arbetar löpande med att granska mig själv och mitt förhållningssätt.    ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Jag upplever att vi reflekterar i arbetslaget kring konflikter som uppstår mellan  

barnen för att kritiskt granska verksamheten och vårt förhållningssätt.    ☐       ☐                ☐      ☐  

 

 Jag tycker det känns obekvämt att hantera konflikter.      ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Mitt kroppsspråk och ordval påverkar utfallet av interaktionen.     ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Min syn på de inblandade barnen och situationen påverkar utfallet av interaktionen.  ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Jag har tillräckligt med tid för reflektion kring konflikthantering i arbetslaget.   ☐       ☐                ☐      ☐  

 

Jag har utrymme/tid att samtala med barnen om de konflikter som uppstår.   ☐       ☐                ☐      ☐  
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Samsyn 

 

9.  Upplever du att ni har en gemensam syn på konflikthantering inom arbetslaget?    Ja                Nej                     

☐     ☐         

   

9a. Om ja, hur har denna gemensamma syn arbetats fram? Berätta. (Tex. diskussionsforum, reflektion kring case, reflektion kring läst  

litteratur/forskning, reflektion kring styrdokument/lagar) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9b. Om nej, vad beror detta på tror du? Berätta.  
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10. Upplever du att ni har en gemensam syn på konflikthantering på förskolan?     Ja                Nej                       

☐     ☐         

 

 

10a. Om ja, hur har denna gemensamma syn arbetats fram? Berätta. (Tex. diskussionsforum, reflektion kring case, reflektion kring läst  

litteratur/forskning, reflektion kring styrdokument/lagar) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10b. Om nej, vad beror detta på tror du? Berätta.  
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Social hållbarhet 

Förenta Nationerna skriver "Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter  

att tillgodose sina behov" (https://fn.se/). Hållbar utveckling delas ofta in i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

 
11. Anser du att det finns en koppling mellan konflikthantering och social hållbarhet?    Ja                Nej                     Vet ej 

☐     ☐        ☐ 
11a. Vad innebär social hållbarhet för dig? Berätta.  

 

 

 

 

 

 
 

Konflikthanteringsmodeller 

12. Jag tror att användandet av en specifik konflikthanteringsmodell är tillräckligt för att arbeta   Ja                Nej                     Vet ej  

långsiktigt med att utveckla barns konflikthanteringsförmågor.        ☐     ☐        ☐ 

 

13. Arbetar du idag med en specifik konflikthanteringsmodell?          Ja                Nej 

(Tex. StegVis, Tillsammans, Nonviolent communication NVC, Den isländska modellen,    ☐     ☐    

Kompissamtal, Dracon, Teaching students to be peacemakers, Kamratmedling,  

Collaborative & Proactive Solutions CPS, Lågaffektivt bemötande mfl.)   

        

Om du har svarat Nej på frågan, vänligen lämna in enkäten. Tack för din medverkan! 

 

https://fn.se/
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Del 2 

Konflikthanteringsmodell 

13a. Vilken konflikthanteringsmodell arbetar ni med? (Namn på metod / modell) 

 

 

 
 

 

 

13b. Vad är syftet med användandet av konflikthanteringsmodellen?  
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13c. Hur introducerades du in i arbetet med konflikthanteringsmodellen? Berätta.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14. Hur länge har du arbetat med konflikthanteringsmodellen?               < 1år               1-3 år                   > 4 år 

            ☐     ☐        ☐ 

 

15. På vems initiativ arbetar ni med konflikthanteringsmodellen? 

 

☐ Kommunens 

☐ Chefens 

☐ Pedagogernas 

☐ Annat:

 
 

 

 

16. Vilar modellen på en vetenskaplig grund.         Ja                Nej                     Vet ej 

  ☐     ☐        ☐ 
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17. Berätta hur arbetslaget/förskolan arbetar för att fortlöpande stämma av arbetet med modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18. Har det genomförts någon utvärdering av er valda modell? Hur och vad visade den? 
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19. Vilka för- och nackdelar kan du se med användandet av er valda konflikthanteringsmodell? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

20. Har implementeringen av modellen medfört någon förändring av klimatet i barngruppen?  Ja                Nej                     Vet ej 

  ☐     ☐        ☐ 

 

20a. Om ja, berätta på vilket sätt? 
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21. Har implementeringen av modellen medfört förändring i relationen mellan dig och barnen?  Ja                Nej                     Vet ej 

  ☐     ☐        ☐ 

 

21a. Om ja, berätta på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22. Har implementeringen av modellen medfört ökad trygghet hos dig i att hantera       Ja                Nej                      

konflikter som uppstår mellan barnen i förskolan?        ☐     ☐         

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 


